
ВРЕМЕ ЗА ЛОВ





Серията Mountain Hunter Hybrid е изработена специално за този тип лов, при който се сблъсква-
те с вятър, превалявания или висока мокра трева в тежък терен. Дрехите са леки и здрави и 
допълнителено подсилени в уязвимите участъци. Якето и панталона са с хибридна мембранна 
система, което означава, че са водоустойчиви единствено в най-често и най-много изложе-
ните на вятър и влага участъци, осигурявайки по този начин впечатляваща дишаемост на 
останалата част от дрехата. И якето и панталона са вятъроустойчиви, а серията се допълва 
от шапка, ръкавици и раница.

ОФИЦИАЛЕН ВНОСИТЕЛ - ЗАРИМЕКС ООД
София 1756, бул. 8-ми Декември №1 
тел.: 02/874 10 80, моб.: 0883/31 44 88, факс: 02/876 44 28 · e-mail: office@zarimex.eu; www.zarimex.eu

Достъпен при водещи ловни търговци на дребно. За информация за най-близкия до вас дилър, 
посетете www.harkila.com или позвънете на +45 43 410 410

MOUNTAIN HUNTER HYBRID

ДИШАНЕТО НА ДРЕХАТА
КАТО ВАЖНА ЧАСТ ОТ 
ПРЕДИЗВИКАТЕЛНИЯ ЛОВ

Яке Mountain Hunter Hybrid
Размери 46-60 · 565 лв.

Панталон Mountain  
Hunter Hybrid

Размер 46-60 · 505 лв.

Полар Mountain Hunter Hybrid
Размер S-3XL · 429 лв.

NEW

NEW

NEW

MH_Hybrid_Annonce_215x290mm.indd   1 20/03/2020   15.25

Серията Mountain Hunter Hybrid е изработена специално за този тип лов, при който се сблъсква-
те с вятър, превалявания или висока мокра трева в тежък терен. Дрехите са леки и здрави и 
допълнителено подсилени в уязвимите участъци. Якето и панталона са с хибридна мембранна 
система, което означава, че са водоустойчиви единствено в най-често и най-много изложе-
ните на вятър и влага участъци, осигурявайки по този начин впечатляваща дишаемост на 
останалата част от дрехата. И якето и панталона са вятъроустойчиви, а серията се допълва 
от шапка, ръкавици и раница.

ОФИЦИАЛЕН ВНОСИТЕЛ - ЗАРИМЕКС ООД
София 1756, бул. 8-ми Декември №1 
тел.: 02/874 10 80, моб.: 0883/31 44 88, факс: 02/876 44 28 · e-mail: office@zarimex.eu; www.zarimex.eu

Достъпен при водещи ловни търговци на дребно. За информация за най-близкия до вас дилър, 
посетете www.harkila.com или позвънете на +45 43 410 410

MOUNTAIN HUNTER HYBRID

ДИШАНЕТО НА ДРЕХАТА
КАТО ВАЖНА ЧАСТ ОТ 
ПРЕДИЗВИКАТЕЛНИЯ ЛОВ

Яке Mountain Hunter Hybrid
Размери 46-60 · 565 лв.

Панталон Mountain  
Hunter Hybrid

Размер 46-60 · 505 лв.

Полар Mountain Hunter Hybrid
Размер S-3XL · 429 лв.

NEW

NEW

NEW

MH_Hybrid_Annonce_215x290mm.indd   1 20/03/2020   15.25







GPO SPECTRA 
RED DOT SIGHT

4400 Пазарджик, ул. “Христо Касапвелев”
Хипермаркет КРЕЗ, Етаж -1

Ohttps://krez-armory.com/ - онлайн магазин

Оръжеен магазин: 0899 99 85 64

Стрелбищен комплекс: 0899 99 85 68

Оръжеен майстор: 0878 37 08 06

 550 лв.
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Модулната революция 
обхвана и автоматичните 
карабини на SIG Sauer

ОТ ОРЪЖЕЙНИЯ ПАЗАР

От Мир Богоев
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Ако има нещо на този свят, което дава 
представа какво се получава, когато 
се съберат швейцарската прецизност 
и германската металургия, това са 
оръжията „Sig Sauer“. Те винаги са били 
със завидна репутация, но имаха и един 
недостатък - високата цена. Днес 
това е променено, защото компанията 
построи модерен завод в щата Ню 
Хемпшър и всичко, което излиза оттам, 
се продава в САЩ безмитно.

Началото е през 1853 г., когато в град Шафхау-
зен е основана фабрика за вагони под названието 
Schweizerische Industrie Gezellschaft (SIG). От това 
съкращение идва и днешното име на компанията.

Скоро тримата основатели - часовникарят Хайнрих 
Мозер, политикът Фридрих Пейер им Хоф и офице-
рът от швейцарската армия Конрад Нойер-Щокар, 
изоставили жп продукцията и дружно „завили” към 
военното производство. Повратният момент 
е 1860 г., когато швейцарската армия им поръчва 
нова винтовка. Тя е готова през 1869 г. и е дело на 
тогавашния управител на „SIG“ Фридрих Фетерли. 
Произведени били 30 000 пушки Vetterli Model 1869. 
Следват години на умерено развитие, осигурено от 
редовните поръчки на швейцарската армия.

Следващият важен момент за „SIG“ е създаването 
на армейския пистолет SP-47/48, чиято цивилна 

версия е по-известна като „SIG P210“. През 
1971 г. компанията поема управлението на 
завода за спортни пистолети „Hammerli“, 
а през 1974 и контрола над най-стария 
германски производител на огнестрелни 
оръжия, компанията „Sauer“, вече премес-
тена в Екенсфьорде, Западна Германия.

В резултат от този брак по сметка меж-
ду доста близките „оръжейни братов-
чеди” се появява и първият пистолет, 
носещ знаменитото и разпознаваемо в 
целия свят лого „Sig Sauer“.

През 1975 г. швейцарската армия пак тър-
си нов пистолет. Това е „Sig Sauer P220“. 
Следващият култов модел е „P-226“, за 
който повечето от авторитетните 
експерти и досега не щадят целия си ар-
сенал от похвали. Оръжието е с пълнител 
за 15 патрона и пробва да се бори за основ-
ната поръчка на щатската армия.

Преди 25 години обаче пистолетът с 
алуминиева рама „Beretta FS 92“ кал. 9х19 
спечели поръчката на Пентагона, а за 
конкурентите от „SIG Sauer“ останаха 
по-скромните доставки за някои щатски 
агенции и служби. Но както се казва при 
автомобилните състезания: „The Second 
driver is the First loser“, което ще рече 
„Вторият пилот е първият  губещ...“
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След създаването на американската отделна 
фирма „SIGARMS“ обаче през октомври 2000 г. 
оръжията започнаха да излизат от завод в Ню 
Хемпшър. Скоро след това дойдоха и двете се-
риозни поръчки от правителството на САЩ 
- пистолети за 4,2 милиона долара за силите 
на Бреговата охрана и още един контракт от 
23,7 милиона долара за оръжията на щатската 
митница и Имиграционната служба.

Днес с оръжия на „Sig Sauer“ са въоръжени 
най-сериозните и авторитетни специални 
части в света: FBI, командосите „Navy Seals“ и 
британските легендарни бойци от SAS. Дори 
и охраната на Светия отец - Папата, се е до-
верила на пистолети „Sig Sauer“.

Най-големия си удар обаче „Sig Sauer“ нанесе с 
пистолета с полимерна рама „SIG Pro SP 2022“ 
кал. 9х19 мм. Компанията грабна най-голямата 
„хапка“ след Втората световна война в Евро-
па. През 2003 г. тя подписа договор за 250 000 
пистолета за френската жандармерия, нацио-
налната полиция и граничната охрана.

Идеята за модулно изграждане на оръжията 
не е нова. Тя първо се появи през 90-те години 
на миналия век в Германия с ловните карабини 

„Blaser R93“ и „Sauer 202“. При тях, заради по-пре-
цизната изработка на частите на компютър-
ни металорежещи комплекси с малки толеран-
си, стана възможна замяната на цеви в няколко 
близки калибри, болтови глави, приклади и ложи.

Модулната революция при пистолетите 
стартира през 2008 г. със „SIG Sauer P250“.

През 2015 г. Пентагонът обяви нов конкурс 
за пистолет - Modular Handgun System (MHS). 
Явиха се фирми с най-новото - пистолетите 
страйкър, изградени около една стоманена 
база, на която е серийният номер. Всички оста-
нали части могат да се сменят, но спусковият 
механизъм, ударникът с пружина и основата за 
цевта си остават в стоманената база. И този 
път „SIG Sauer“ и „Beretta“ успоредно са констру-
ирали модулните си пистолети страйкъри. 
При италианците прототипът на „Beretta 
APX“ е от 2012 г., а прототипът на „SIG Sauer 
P320“ е малко по-ранен. Готовите за употреба 
оръжия излизат съответно през 2013 г. „Beretta 
APX Tactical“ и през 2014 г. „SIG Sauer P320“. 

Светият Граал в оръжейната индустрия, по-
ръчката на Пентагона за $270 милиона, този 
път отиде при „SIG Sauer“.

ОТ ОРЪЖЕЙНИЯ ПАЗАР
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И все пак какво е най-голямото предимство на модулния „SIG Sauer P320“? Това е пистолет, 
който позволява с една стоманена база да сменяте четири калибри с цеви и пълнители. Да си 

подберете от три дължини и дебелини на ръкохватката, както и да променяте об-
щия размер на оръжието в 4 степени. През ноември 2019 г. компанията съобщи, 

че вече е доставила на Пентагона първите 100 хиляди пистолета „М17“ 
и „М18“, които са армейските означения за „SIG Sauer P320“.

В „SIG Sauer“ обаче още от 2000 г. са работили и по мо-
дулността на полуавтоматичните карабини и 

картечните пистолети. В някои щати 
първите могат да се купуват за са-

моотбрана от всеки, който 
няма криминална ре-

гистрация.
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През 2017 г. „SIG Sauer“ представи най-ком-
плексната си карабинна платформа MCX 
VIRTUS. В древния Рим думата virtus е означава-
ла смел, съобразителен, храбър и превъзходен 
(за бойците от легионите). Днес дизайнерите 
на „SIG Sauer MCX VIRTUS“ с гордост отбеляз-
ват, че техният продукт е навъртял 20 000 

реални изстрела, забележете, „без замяна на 
никаква част“, и така е станал най-надеждна-
та, точна и адаптивна полуавтоматична ка-
рабина в днешно време. С базата тип АR15 се 
отваря вратата за цели петстотин конфи-
гурации на новото модулно оръжие. При MCX 
VIRTUS може да се сменят цеви, калибри, при-

ОТ ОРЪЖЕЙНИЯ ПАЗАР
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клади, мерни прибори, пълнители, цевни ко-
жуси, дулни компенсатори, супресори, спусъци, 
монтажни релси, оптики, фенери, нощни при-
бори. Все пак основните калибри са 5.56 NATO 
или .223 Rem., .300 BLK (Blackout) и 7.62x39 мм. 
Вторият калибър е много харесваният днес в 
САЩ патрон 7,62х35, създаден от компанията 
Advanced Armament Corp. (АСС) и първоначал-
но разработен за компактната карабина М4.

Най-впечатляващото за „MCX VIRTUS“ е нова-
та платформа, която позволява смяна на цеви 
в различни калибри. При промяна на калибъра 
се сменя и главата на болта. Нови и патен-
товани от „SIG Sauer“ са пистолетната ръ-
кохватка, презареждащата система с газово 
бутало, което движи болта чрез стоманен 
лост, скрит в канал. По този начин газовете 
вече не проникват в затворната кутия и не я 

замърсяват. Газовото бутало се самонагажда 
към различни по маса куршуми, при преход от 
свръхзвукови към подзвукови патрони, както и 
при огън без или със супресор. Късият ход на ни-
келирания болт е с нова геометрия на заключ-
ващата глава, а отводът на отработените 
газове е не надолу, а напред. Решението пази 
от прегряване цевта, затвора и пълнителя, а 
и намалява подскачането на дулото. Заедно с 
промените в канала на цевта това допринася 
за около тридесет процента по-слаб откат 
при стрелба с „MCX VIRTUS“ в сравнение с по-
знатите деривати на платформата на AR15. 
А това означава и забележително подобрение 
в точността.

Новост е и полутежкият контур на студе-
нокованите цеви от първокласна въглеродна 
стомана с хромиран канал. Имаме и нов дву-
степенен спусков механизъм от твърда сто-
мана с циментация на частите – „SIG Matchlite 
Duo“. Оръжието се комплектува с 8 варианта 
на тактическите полуложи M-LOK от кован 
и изрязан алуминий с плаващ монтаж. Важна 
особеност на MCX VIRTUS е, че при него липс-
ва буферната тръба на АR15, което позволява 
монтаж и на сгъваеми приклади. Основните 
контролни лостове са изведени двустранно 
– предпазителят, бутонът за смяна на пълни-
теля и ръкохватката на болта. Стоманените 
мерни прибори са с регулация, но и се сгъват, 
за да не пречат, когато има оптика.

Засега има четири основни разновидности 
„SIG Sauer MCX VIRTUS“: PMCX-11B-TAB-FDE, 
PMCX-300B-9B-TAB, PMCX-300B-9B-TAB-FDE и 
PMCX-11B-TAB.

Започваме с данни за „SIG Sauer MCX Virtus“ 
– PMCX-11B-TAP-FDE: калибър 5.56 NATO, пъл-
нител за 30 патрона полимерен, цев - 292 мм, 
спусък Matchlite Duo, обща дължина – 787 мм, де-
белина – 71 мм, височина - 203 мм, маса - 3,4 кг.

Следва „SIG Sauer MCX Virtus“ – PMCX-300B-9B-
TAB: калибър .300 Blk, пълнител за 30 патрона, 
полимерен, цев - 229 мм, спусък Matchlite Duo, 
обща дължина – 724 мм, дебелина – 71 мм, висо-
чина - 203 мм, маса -  3,2 кг.

Данните за „SIG Sauer MCX Virtus“ - PMCX-300B-
9B-TAB–FDE са: калибър .300 Blk, пълнител за 30 
патрона, цев 229 мм, спусък Matchlite Duo, обща 
дължина – 724 мм, дебелина – 71 мм, височина - 
203 мм, маса - 3,2 кг.
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И накрая „SIG Sauer MCX Virtus“ – PMCX-11B-TAB: 
калибър 5.56 NATO, пълнител за 30 патрона 
полимерен, цев - 292 мм, спусък Matchlite Duo, 
обща дължина - 787, дебелина - 71, височина - 203 
мм, маса - 3,4 кг.

Много успешен предшественик на „SIG Sauer 
MCX Virtus“ е също доказалият се „SIG Sauer 
М400“. Това е компактна полуавтоматична 
карабина, базирана на платформата AR-15 и 
дизайна М4. Тя е от 2000 г. и се предлага като 
картечен пистолет или като карабина с дву-
странно разположени лостове за важните 
функции. Цевите са студеноковани, хромира-
ни. Пълнителите са за 30 патрона. Дулният 
компенсатор е с 3 отвора. Масата е 3,2 кг. 
Изненадващо тази година версията „M400 
TREAD“ получи отличието „Най-добра полу-
автоматична карабина“ от читателите на 
„Balistic Best“.

Моделът „M400 TREAD“ в калибър 5.56 NATO има 
цев от неръждаема стомана 420 мм и е отлич-
но подготвен за монтаж на оптика и аксесо-
ари. Прикладът е Magpul MOE с 6 степенна 
регулация, с пистолетна ръкохватка. Полуло-
жата е M-LOK е с плаващ монтаж. Спусъкът 
е едностепенен. Има и вариант „M400 TREAD 
Pistol“ с по-къса цев – 292 мм.

Карабината в ловния калибър .223 Rem. „SIG 
Sauer M400 Ehanced“ има дългата цев 420 
мм. Това е система с несравнима точност и е 
страшилище при отстрела на хищници. Спу-
съкът е едностепенен. Прикладът е полиме-
рен Magpul MOE с 6-степенна регулация, с пис-
толетна ръкохватка и алуминиева полуложа.

Следва моделът „M400 Quad Rail“ .223 Rem. - по-
луавтоматична карабина с дължина на цевта 
406 мм. Прецизна и тактическа пушка с долeн 
и горен ресивър от кован 7075-T6 авиационен 
алуминий с твърда анодация. Пламегасител 
тип А2, полуложа с четиристранно интегри-
рани монтажни релси.

Компанията не е забравила и пълноразмерни-
те автомати. През 2010 г. бе представен „SIG 
Sauer M516“ в калибри 5,56 мм и .223 Rem. с две 
модификации „M516 Patrol“ - с обща дължина 
947 мм и маса 3,3 кг и „M516 Precision Marksman“ 
с обща дължина 1003 мм и маса 3,5 кг.

Тук ще се спрем на най-технологичната полу-
автоматична ловна карабина „SIG Sauer M516 
Patrol“, калибър .223 Rem. и дължина на цевта 
420. Това е безпощаден инструмент за от-

стрел на хищници с убийствена точност 
до дистанция 300 метра. В него е разгърнат 
пълният потенциал на доказаната щатска 
платформа AR-15/M16. С вътрешно хромирана 
цев, газова система с 4 позиции за регулиране 
и затвор с къс ход. Механичните удобства са 
телескопичен приклад с регулация, полуложа 
с четиристранна система с Picatinny релси, 
база за оптика отгоре на ресивъра, сгъваеми 
регулируеми мерници.

През 2016 г. обаче се появи и най-новият вари-
ант на оръжието „SIG Sauer M516 Gen2“. Тук 
пистолетният гриф е нов. Съвсем нова е и га-
зово-презареждащата система.

Следващата модернизирана карабина е „SIG 
Sauer M716“, разработена върху платформата 
AR-10 в по-сериозния калибър .308 Win. Газово-
то презареждане има 4 позиции за настрой-
ване – нормална, супресор, замърсено оръжие и 
слаби патрони. Прикладът е с настройка за 6 
позиции, а полуложата е от рязан алуминий с че-
тири монтажни релси. Версиите са „SIG Sauer 
M716 Patrol“ с цев 420 мм, „SIG Sauer M716 SBR“ 
с цев 304 мм. Има и още един модел „SIG Sauer 
M716 DMR“, който е в суб МОА изпълнение с ма-
чова цев 457 мм и специален прецизен спусък. 

В крайна сметка сега под шапката на „SIG 
Sauer“ има 1000 служители в Швейцария, Гер-
мания и САЩ, а компанията е член на една 
от най-влиятелните индустриални групи 
в света „Luke&Ortmeir“, обединяваща ко-
лоси на лекото тактическо, спортно и ловно 

ОТ ОРЪЖЕЙНИЯ ПАЗАР
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оръжие, като „J. P. Sauer&Sohn“, 
„Blaser“, „Mauser“, „Swiss Arms“, 
„Hammerli“, „John Rigby“.

Тази международна симбиоза 
позволява най-ефективен об-
мен на технологии в мета-

лознанието, полимерите, 
конструктивните и ди-

зайнерски решения, кои-
то дават бърз отговор 

на всички изисквания на 
пазара с изключително 

качество и надежд-
ност. 
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ТЕСТОВЕ НА „БЪЛГАРСКИ ЛОВЕЦЪ“

От Роберт Атанасов

  ХАРКИЛА - 
ПАНТАЛОНИ 
ЗА ТРИ СЕЗОНА    
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Добрата екипировка създава 
приятното усещане за комфорт, 
което прави времето, прекарано 
сред природата, още по-приятно. 
От друга страна дори и най-
приятните моменти могат да 
бъдат помрачени от проблеми с 
обувките и облеклото. 

Съвременните материи ни позволяват да 
имаме по-добра защита от метеорологични-
те явления, като същевременно износоустой-
чивостта е по-висока, а теглото по-ниско. 
Една от най-ценените от ловците марки е 
безспорно „Harkila“ („Харкила“). Тази компания 
от Дания е спечелила името си благодарение 
на безкомпромисното качество на изработка, 
оригинални модели и възможно най-добрите 
съвременни материи, които използват.

Напоследък имах възможността да тествам 
три различни модела панталони, които са 
подходящи за пролет, лято и есен. Общото 
при трите е това, че са без активна мембра-

на, която колкото и качествена да е, все пак 
запарва. От друга страна платовете са обра-
ботени със специално покритие, което не за-
държа вода. Бих искал да дам малко информация 
за всеки един от моделите, за да улесня избора 
на тези, които искат да ползват панталони-
те на „Харкила“ през предстоящите сезона.

Регнар (Ragnar) са модел панталони, изготве-
ни от 96 процента найлон и 4 процента спан-
декс. Спандексът е материал, който е елас-
тичен и позволява плата да заема форма по 
тялото, без да ограничава движението. Макар 
и без мембрана, този панталон е обработен по 
технологията DWR (Durable Water Repellent), 
която отблъсква водата и мръсотията, за-
щото не им позволява да се задържат. Моде-
лът е снабден с вентилационни ципове, които 
са разположени отстрани на прасците, както 
и отстрани на седалището. При усилена фи-
зическа активност циповете се отварят за 
проветряване, като отворите са защитени 
от мрежички, които предпазват кожата от 
насекоми и друго, които не искаме да допуснем 
до тялото си.
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Два стандартни предни джоба и два карго 
джоба с ципова отстрани на бедрата са пред-
видени за носене на най-необходимите неща. 
В десния карго джоб има пришит патрондаш 
за 4 патрона. Цялата предна част от среда-

та на бедрото до долу е с усилена антирип 
материя, която е устойчива на разкъсване 
при преминаване през храсти. В свивката на 
коляното панталонът може да се регулира и 
затяга по крака с велкро.

ТЕСТОВЕ НА „БЪЛГАРСКИ ЛОВЕЦЪ“
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ТЕСТОВЕ НА „БЪЛГАРСКИ ЛОВЕЦЪ“
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В долната част на подгъва има регулираща се 
на три степени лента. Самият подгъв и въ-
трешните части около глезена са от по-дебе-
ла и груба материя в черен цвят, така че да са 
максимално износоустойчиви. Макар и преобла-
даващият материал да е найлон, то платът е 
специално разработен да не запарва. Считам, 
че този модел е изключително функционален 
не само за лов, но и за всякакъв вид активност, 
защото дава свобода на движението.

Панталонът „Хермънд“ (Hermond) е ушит от 
специално разработен високоизносоустойчив 
плат. Той е съставен от 65 процента полиес-
тер и 35 процента памук. Тази материя е добре 
дишаща. За да се получи по-добра пластичност 
и удобство, от вътрешната страна на бедра-
та, коленете и на седалището има панели от 
разтеглива материя. Панталонът „Хермънд“ 
е снабден с два отворени предни джоба и два 
с цип отстрани на бедрата. Десният бедрен 
джоб има вътрешен патрондаш за 4 патрона. 
Около глезените платът е подсилен за здра-
вина и износоустойчивост. В долната част 
на подгъва е вградена 3-степенна регулираща 
лента. Отляво на колана има полимерна халка за 

закачане на манерка или нож.

„Ашмънд“ (Ashmund) е най-достъпният мо-
дел на „Харкила“, който е ушит от брезентов 
плат, обработен с водоотблъскваща вакса. 
Това го прави едновременно дишащ и хидро-
отблъскващ. Материята е съставена от 65% 
полиестер и 35% памук.

Износоустойчивият плат дава възможност 
да се преминава през трънливи храсти и не 
задържа полепващи „чички“ и трънчета. За 
по-добро напасване дължината на панталона 
е оставена свободно и се подгъва според необ-
ходимостта. Снабден е с два предни и два кар-
го джоба, които се затварят с тик-так копче. 
Десният джоб има разделител с велкро, който 
може да се използва например за носене на те-
лефон и сгъваем нож, без те да се докосват - 
една много полезна функционалност. От лява-
та страна на колана има халка за закрепване на 
манерка, нож или въже. Изчистената линия на 
този модел придава елегантност на силуета.

Независимо от модела, на който ще се спре из-
борът ви, със сигурност удобството, надежд-
ността, здравината и отличната визия ще са 
ваши спътници. 

ТЕСТОВЕ НА „БЪЛГАРСКИ ЛОВЕЦЪ“
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SIG Sauer Cross Rifle 
.277 Fury Cartridge

НОВОСТИ ОТ ПАЗАРА

От Роберт Атанасов
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В основата на новата 
технлогия стои модифи-
цирането на дъното на гилза-
та. Тя е подсилена със стоманена 
вложка. Така налягането се поема от 
самото дъно и предпазва огледалото 
на болтовия затвор. С увеличаване на 
здравината е възможно да се отиде към 
по-тънка стена на самата гилза. Това 
води след себе си две предимства: уве-
личава се вътрешният обем и може да 
побере повече барут. Така се постигат 
по-високи начални скорости.

Второто предимство е поевтиняването 
на гилзата при новата технология. Използ-
ва се по-малко месинг, който е скъп метал. Дори 
няколко милиграма по-малко от него са много добро 
спестяване, когато става дума за огромни количе-
ства, от каквито военните се нуждаят.

140-грейнов куршум в новия калибър .277 Fury достига 
скорост 915 м/с, при това от 40-сантиметрова цев.   



30 Български Ловецъ . 4/2020 . www.lovec.bg

Термомерник 
     Archer Hunter

От Роберт Атанасов

ДЖАДЖИ
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Минаха години, откакто 
употребата на термомерници за 
ловни цели не учудва никой. С всяка 
следваща генерация тези уреди 
стават с все по-добри качества 
и нови функционалности. Ако с 
първите термоприбори едва се 
различаваха светлите петна 
на тъмен фон, в следващите се 
получаваше все по-добра дефиниция 
на изображението.

При най-съвременните не просто може иде-
ално да се определи видът на животното, 
но и неговият пол. В последната си версия на 
термомерник компанията „Арчър“ пусна си-
лен коз - модела „Hunter“.

Първото, което прави впечатление, е висо-
ката резолюция, осигурена от матрица с раз-
мери 640х512 пиксела с големина 17 μm. Чувст-
вителността, която отговаря за разликата 
в светлинното изображение, е под 30 микро-

келвина. Какво означава това? На практика с 
толкова чувствителен уред могат да се ви-
дят доста добре рогата на сръндак или елен, 
при това на разстояние над 100 до 200 метра. 
Такова изображение променя правилата на иг-
рата и позволява точно определяне на тро-
фея на животното преди отстрела. За профе-
сионалните ловци означава едно - без повече 
грешки!

Това отлично изображение е осигурено от 50 
мм германиева леща, която гарантира най-до-
бра трансмисия на топлина. Уредът се захран-
ва с четири батерии от типа АА и с тях той 
може да работи без прекъсване около 5 часа. Те-
глото на термомерника „Archer Hunter“ е 980 
грама.

Един от най-големите недостатъци при тер-
момерниците, е че създават сюрреалистично 
усещане и дори стрелец с опит трудно може 
да определи точната дистанция до целта. 
В някои случаи отклонението в преценката 
може да е повече от сто метра. Ето защо бър-
зото определяне на точната дистанция е от 
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критична важност. В „Archer Hunter“ има вграден 
лазерен далекомер, който може да отчита цели 
до - а в някои случаи и над - 1000 метра. Но това, 
което отличава „Archer Hunter“ от всички други 
термомерници, е, че той има и вграден балис-
тичен калкулатор и автоматично компенси-
ране на спада на куршума. Нещо повече, има и 
вградена метеостанция (метеорологична), коя-
то измерва температура на въздуха, надморска 
височина, атмосферно налягане и не само ги из-
мерва, но и ги залага в балистичния калкулатор 
автоматично.

Какво трябва да направи стрелецът за успешен 
изстрел на пределна дистанция? Единствено-
то условие е да се натисне едно копче, с което 
се изпраща лазерен лъч и се снемат данните от 
метеостанцията. Всичко това става за част 
от секундата. Уредът сам компенсира спада на 
куршума и премества скалата, така че когато 
стрелецът се прицели отново и натисне спусъ-
ка, изстрелът отива право в целта. Разбира се, 
преди това трябва да се въведат данните на 
боеприпаса в съответния профил (балистичен 
коефициент, скорост, тегло), но това се прави 
еднократно при прострелката на оръжието.

„Archer Hunter“ може да пази до 10 профила на раз-
лични оръжия в паметта си, тоест с притежа-
нието на един такъв уред решаваме проблема 
за целия арсенал от оръжия, с който разполага-
ме. До скоро тази технология бе запазена само 
за военни цели при строг лицензионен режим. 
Военната версия има опцията да прихваща и 
осигурява поразяване на цел до 2500 метра. Лич-
но успях да се убедя в тези възможности, кога-
то от първия опит поразих цел на 2490 метра. 
Цивилната/ловна версия „Archer Hunter“ също 
може да калкулира траекторията на куршума 
на подобни дистанции, но лазерният далекомер 
умишлено е ограничен до около 1000 метра. С 
ръчно въвеждане на разстоянието уредът има 
същите възможности като военния. Работни-
те условия са екстремни - от -30 до +55 градуса 
по Целзий.

Със сигурност много ловци ще си зададат въ-
проса дали употребата на подобен уред е 
етична. Моята гледна точка е, че ако той се 
ползва по предназначение, за определени видо-
ве дивеч, не става дума само за етично, но е и 
препоръчително. Когато ловецът може да оп-
редели по-точно вид, пол и възраст, това може 
да е само предимство, за да не се допуснат 
грешки при отстрела. 

ДЖАДЖИ
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Термовизионен прицел 
Archer Hunter

На един бутон разстояние до целта

ТТ - данни за уреда Archer Hunter: 
1. Разделителна способност на матрицата - 640х512 пиксела

2. Вграден лазерен далекомер до 1000 метра

3. Интегрирана метеостанция

4. Автономен балистичен калкулатор

5. Автоматично компенсиране на спада на куршума

6. Съхранява 10 индивидуални профила

Поща: optika.sf@aleksis.net 
Телефон: 0889784545 
Верига оръжейни магазини Алексис
Адрес:
гр. София, бул. Д-р Петър Дертлиев 25, партер комплекс - Лабиринт 
гр. Велико Търново ул. Александър Стамболийски 3

Цени от 11 200 лв. без ДДС
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ТЕСТОВЕ

Джобните малокалибрени 
карабини Chiappa От Любомир Атанасов
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Няколко мои добри познати и приятели ме попитаха дали имам наблюдение 
върху сравнително новите за българския пазар еднозарядни сгъваеми карабини 
на италианската фирма „Chiappa”. Истината е, че ги бях видял преди няколко 
месеца в оръжеен магазин „Заримекс“, но нямах никакви преки впечатления от 
тях. Затова предложението ми към управителя на магазина не закъсня и скоро 
след това се озовах на стрелбището с Иван, който носеше две такива пушки в 
два различни калибъра - .17 HMR и .22 WMR, окомплектовани със супресори.

Това е първото нещо, 
което ме впечатли в 
тях – че идват със за-
водска резба въпреки 
ниската си стойност.

Закачихме оптически 
прицел и стрелбата за-
почна. Направихме при-
лични групи на 50 ме-
тра, но на 100 метра не 
успяхме да постигнем 
особено добри резул-
тати. В последствие 
се оказа, че полимерна-
та база най-вероятно 
не е най-надеждното 
решение и Иван ми 
сподели, че с метална 
база тези оръжия пра-
вят чудеса. Той лично 
е прострелвал няколко 
такива и каза, че на 100 
метра попаденията 
не излизат от двусан-
тиметровото оран-
жево кръгче. Затова 
решихме да отидем на 
25 метра и да стреля-
ме на механични мер-
ници. Ето това вече 
беше впечатляващо. 
На механични мерни-
ци на тази дистанция 
оръжието се държеше 
изключително предви-
димо и стабилно и на-
прави впечатляващи 
групи.

Друго, което ми на-
прави впечатление в 
оръжието, са полимер-
ните пикатини бази 
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отдолу и от двете страни. Държачите за па-
трони на приклада, 12 на брой, са доста хитро 
решение. Това, което бих посъветвал моите 
приятели, които са се насочили към това оръ-
жие за стрелба за удоволствие по кутийки и 
мишени, е, че стрелбата с него наистина ще е 
такава. На тези, които са решили да я използ-
ват за ловни цели и имат нужда от мерен при-
бор към нея, горещо препоръчвам да сменят 
пластмасовата база, на която ще се монтира 
оптика, с метална, което няма да промени осо-
бено теглото - 1.3 кг.

Общата дължина на оръжието е 78 см без 
супресор, но когато се сгъне надве (без да има 
нужда да се разглобява), тя става наполовина 

и карабината спокойно може да се прибере в 
най-обикновена раница.

В заключение ще кажа, че това е едно стра-
хотно оръжие за диво къмпингуване, тъй като 
няма да прави впечатление и да ангажира по 
какъвто и да е начин останалите придружи-
тели и присъстващи.

Благодаря на оръжеен магазин „Заримекс“, че 
ми предоставиха възможността да тествам 
подобна „играчка“!

Нека не забравяме и колко е важно да се спаз-
ват правилата за безопасно боравене и да не 
се подценява ситуацията независимо от вида 
и калибъра на оръжието. 

ТЕСТОВЕ
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ЧЕРНОБАРУТНИ ОРЪЖИЯ

От Христофор 
Йонов

РЕВОЛВЕРИТЕ 
НА ДИВИЯ ЗАПАД
„КОГАТО КОЛТ НАПРАВИ ХОРАТА РАВНИ”

Кадър от филма Добрият ,лошият и злият

Реклама за плаване до Калифорния около 1850 г.
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Следвайки хронологията на 
събитията и историческата епоха 
от биографията на един от най-
великите оръжейници, раждали се 
някога, продължаваме нашия разказ с 
най-популярните модели, създадени 
от него и добили легендарна слава 
в смутните времена на „Златната 
треска” и „Дивия запад”…

Към началото на „Златната треска” в Амери-
ка през 1848-49 г. едва ли е имало заселник, аван-
тюрист, човек на закона, войник, мъж или жена, 
които не са чували и не са държали в ръка оръ-
жие на  Самюел Колт. В началото на 50-те годи-
ни той ще има огромно влияние в цяла Европа 
чрез чуждестранното си производство и про-
дажби (особено в Лондон), както и прекрасните 
му и ползотворни отношения с държавни гла-
ви, създадени от самия него чрез многобройни 
подаръци от ръчно гравирани, презентацион-
ни оръжия.

Когато първите златни залежи са открити в 
Калифорния, тази територия е била особено 

беззаконно място. Тогава тя е все още част 
от Мексико, под американска военна окупация 
в резултат на Мексикано-Американската вой-
на. С подписването на договора между Мексико 
и САЩ на 2 февруари 1848 г. Калифорния е вече 
част от Съединените щати, но уникална част 
- нито формална територия, нито държава. 
Тя е регион под военен контрол на САЩ, но без 
фактически законодателен, изпълнителен или 
съдебен орган. Местното население живее по 
собствени нерегламентирани правила - при-
чудлива смесица от мексиканска традиция, 
американски принципи и личен морал. Повече-
то спорове приключват под залпа на дулата на 
револверите „Колт”. 

Златото превръща Калифорния в „кипящо гър-
не”. В рамките на година злато между 30 000 
до 50 000 долара  се добива ежедневно под фор-
мата на прашец и самородни късове. Внезапно 
изникват и изчезват  градове. Около 300 000 
мъже, жени и семейства от цялата страна, 
Китай, Перу, Чили и Европа прииждат в тър-
сене на богатства и бъдеще. Някои го нами-
рат много скоро, за други животът приключ-
ва преждевременно, често откъм погрешния 

Заселници от Златната треска на път към Калифорния
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край на револверите на „джъмперите”. Ня-
кои никога не забогатяват и стават част 
от градовете, изникващи близо до лагери-
те на златотърсачите. Мъже, които меч-
таят за джобове, пълни със злато, стават 
обикновени магазинери, работници, земе-
делци или комарджии. Онези, които могат 
да яздят и имат познания в животновъд-
ството, стават каубои… Всички те са за-
селници или бездомници от един или друг 
вид. Като полъх на вятър нацията вдишва 
и издишва хората и техните мечти.

В това смутно време, когато цената на 
човешкия живот се равнява на парче оло-
во, а правилата са такива, че няма правила, 
се ражда и прочутата фраза: „Господ създа-
де хората различни, Колт ги направи рав-
ни”. Това е  времето на Дивия запад.

Окуражен от продължените договори с 
армията през 1848 г., Колт насочва поглед 
към цивилния пазар. Появява се „Бейби 
драгун“ - малък револвер, разработен през 
1847–48. Той е в паралелна разработка с дру-
гите револвери на Колт и до 1850 г. пре-
търпява няколко трансформации, докато 
се превърне в   „джобния модел от 1849 г.“. 
Това е и по-малкият брат на известния 
по-късен коланен   „Модел на военноморски-
те сили 1851“ (Colt Navy 1851) в по-големия .36 
калибър.

Любимото и най-разпространено оръ-
жие по време на Калифорнийската златна 
треска е револверът на Колт „Покет мо-
дел 1849”. Той е достатъчно малък за носене 
в джоб на палто или панталони, но доста-
тъчно мощен със своя калибър .31 (7,87 мм), 
за да предизвика уважение във всеки събе-
седник. „Джобният модел”  се произвежда с 
и без вграден лост за зареждане и  дължина 
на цевта 3-6 инча. Моделите без лост за 
зареждане били снабдени с допълнителен 
шомпол или инструмент за зареждане на 
барабана след изваждането му от цен-
тралната ос на рамката. Тези без лостове 
за зареждане често се наричат „модела на 
Уелс Фарго”.

Във всичките си вариации „джобните мо-
дели” (Pocket)  са най-продаваните до на-
чалото на 20 в. - 325 000 бр. в кал. .31, 19 000 
бр. „Покет Нейви 1862” и 20 000 бр. „Полис 
1862”. Цивилното им търсене остава и Револвери Колт Нейви 1851 на УБЕРТИ представени от 

www.blackpowder-bg.com

Автентичен Колт Покет 1849 продаден на търг за 8150 $

Автентичен Колт Покет 1849 продаден на търг за 8150 $

ЧЕРНОБАРУТНИ ОРЪЖИЯ
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след производството на по-големия калибър 
.36 на „Колт Нейви 1851” (произведени 272  000 
бр.) и дори до момента, в който навлизат ре-
волверите с метални гилзи в началото на 1870-
те години.

„Покет револверите” - както оригиналите, 
така и репликите - са малко по-трудни за 
стрелба в умерен обсег от по-големите им 
събратя. Малкият размер предполага и малък 
захват, а дори и ръце със среден размер ще 
чувстват неудобство в зареждащия палец. 
Тънкото и заоблено напречно сечение на ръко-
хватката улеснява захвата на стрелеца, а мер-
ните прибори са много малки и труднозабеле-
жими в сравнение със съвременните оръжия.

Мерникът се намира на върха на петлето и е 
видим в заредено положение. Точката на целта 
обикновено е стъпка или повече над мерната 
линия на 25 ярда (22,86 м), но е последователна. 
Независимо от това стрелецът може да на-
прави точни попадения върху силует с размера 
на човек в този диапазон и много ефективен 
устойчив огън на по-къси разстояния. Един 
стрелец трябва само да насочи оръжието в 
центъра на торса (най-лесната точка на цел-

та) и да стреля, а куршумът ще уцели някъде в 
областта на гърдите.

Барабанът е петзаряден, куршумът в калибър 
.31 (7,87 мм) е 50-71 грейна (3,24-4,60 г), скорост-
та му - 213-244 м/с според количеството заряд и 
вида на куршума, сферичен или коничен.

Като цяло за оръжие, проектирано най-вече за 
сравнително близки цели и отбрана, е доста 
подходящо за епохата си, затова и моделът 
„Покет 1849” е най-успешният и продаван пер-
кусионен револвер, произвеждан някога. Мо-
делите „Покет Нейви 1862” и „Полис 1862” са 
последните преднозарядни револвери, произ-
веждани от Колт преди масовото навлизане на 
унитарните патрони с метални гилзи.

Колт коланен пистолет с въртящ се барабан 
за военноморските сили кал. .36

Colt Revolving Belt Pistol of Naval Caliber.36, по-къс-
но известен като „Колт 1851 Нейви” (Colt Navy) 
или „Нейви револвер” (Navy revolver), е перкусио-
нен револвер, проектиран от Самюел Колт 
между 1847 и 1850 г. Създателят му първона-
чално нарича този револвер модел „Рейнджър” 
(Ranger), но обозначението „Нейви“ (Navy) или 
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 ГЛИГАНСКИ ПЪТЕКИ

„Флотски” бързо го заменя. Това е уголеме-
ната версия на модела „Покет 1849”.

Удобният и по-мощен револвер светка-
вично набира популярност сред военни 
и цивилни и благодарение на агресивна-
та реклама от страна на Колт в крайна 
сметка е приет на въоръжение от армии 
на шест континента като Съединените 
щати, Конфедерацията, Австралия, Вели-
кобритания, Канада, Австрийска империя, 
Австро-Унгария, Руска империя, Османска 
империя, Бразилска империя и др.

ЧЕРНОБАРУТНИ ОРЪЖИЯ

Правосъдие в Калифорния, карти-
на от 1848 г.

Хенри Фонда и Терънс Хил във 
филма Името ми е Никой

Златотърсачи 1 Калифорнийски рейнджъри 1854 г.

Златотърсачи 1
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Шестзарядните „Нейви 1851” в калибър .36 са 
много по-леки от предходните модели „Колт 
Драгун 1848”, разработени от револверите 
„Уокър 1847 г.” .44 кал., които предвид техния 
размер и тегло обикновено се носят в кобури 
на седлото. Това е уголемената версия на пер-
кусионните  револвери  кал .31, еволюирали от 
по-ранния „Бейби Драгун 1848”, и подобно на 
тях е механично подобрен и опростен пото-
мък на револвера от 1836 „Патерсън”. Бараба-
нът на този револвер е гравиран със сцена на 
победата на Втори тексаски флот  в битката 
при Кампече на 16 май 1843 г. Флотът е закупил 
по-ранния револвер „Колт Патерсън”, но това 
е първият голям успех на Колт в оръжейната 
търговия. Морската тема на гравирания ба-
рабан на „Нейви 1851” е жест от негова страна. 
Въпреки обозначението „Нейви“ (Флотски) ре-
волверът е купуван главно от цивилни и воен-
ни от сухопътните войски.

Сферичният оловен куршум с калибър .36 (0,375–
0,380 инча) (9,14 мм) и тежест 80 грейна (5,18 г) 
при скорост от 305 м/с е сравним с мощност-
та на модерния пистолетен боеприпас .380. 
Зарядът се състои от черен барут, сферичен 
или коничен куршум, събрани в гилзи от  ме-
тално фолио (рано) и горими гилзи от хартия 
(епохата на Гражданската война), като всички 
комбинации се запалват чрез капсул, поставен 
към задната част на камерите на барабана. 

Много малък брой „Нейви” револвери са произ-
ведени в калибър .34.

Друга рядкост в производството на  „Нейви 1851” 
е модел с калибър .40, като само пет са направени 
през 1858 г. за тестване от Бюрото по поръчки 
на Военноморските сили на САЩ. Прицелване-
то е чрез конична месингова мушка в предната 
част на цевта и прорез в горната част на чука, 
изпълняващ функцията на мерник, както е при 
повечето капсулни револвери на Колт.

Въпреки относителните си несъвършенства 
тези револвери и техните съвременни репли-
ки като цяло са доста точни. Дисциплините, в 
които се стреля по правилата на Международ-
ната конфедерация по стрелба с преднопълне-
що оръжие (M.L.A.I.C.-Muzzle loaders associations 
international confederation), са 25 м и 50 м със 
захват от една ръка, а най-добрите стрелци 
успяват да изпратят всичките тринайсет 
куршума в центъра на мишената с размер на 
монета от два лева.
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Известни притежатели на „Колт Нейви 1851“ 
са легендите на Дивия запад Дивия Бил Хикок, 
Джон Хенри-Док Холидей, Ричард Франсис Бър-
тън и мн. Други, както и повечето тексаски 
рейнджъри преди Гражданската война. Използ-
ването им продължава дълго след като са въве-
дени по-модерни патронни револвери.

Османската империя използва тези револвери 
през Руско-турската война от 1877–78 г., въпре-
ки че е доста старомодна в сравнение с модел 3 
на „Смит и Уесън”, ползван от руснаците.

В много съвременни уестърни „Колт Нейви 
1851“ е предпочитано оръжие на героите, на-

ЧЕРНОБАРУТНИ ОРЪЖИЯ

Колт Нейви 1851 кал.36 ПИЕТТА

Колт Нейви 1851, мод. на Конфедерацията на ПИЕТТА

Колт Нейви 1851,кал.36, мод. Маршал на ПИЕТТА

Колт Нейви 1851,кал.44, мод. Делукс на ПИЕТТА

Колт Нейви 1851,кал.44, мод. Маршал на ПИЕТТАКолт Покет 1849 кал.31 на УБЕРТИ

Колт Нейви 1851 на ПИЕТТА

Колт Нейви 1851 кал.36 на УБЕРТИ

Колт Нейви 1851 кал.36 мод. Престиж на УБЕРТИ

Колт Беиби Драгун 1848 кал.31 на УБЕРТИ
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пример „Името ми е Никой” с Терънс 
Хил и Хенри Фонда и „Добрият, лоши-
ят, злият” с Клинт Ийстууд.

Съвременните производители на ко-
пията на тези великолепни оръжия са 
италианските фирми „УБЕРТИ“ и „ПИ-
ЕТТА“. Типично по италиански те са си 
разпределили производството, като 
„УБЕРТИ“ предлага моделите „Бейби 
Драгун 1848” кал. .31, „Покет 1849” кал. 
.31, „Уелс Фарго” кал. .31, „Покет 1862” кал. 
.36, „Полис 1862” кал. .36 и „Нейви 1851” 
кал. .36. „ПИЕТТА“ на свой ред предлага 
„Нейви 1851” в .36 и .44 кал., както и „По-
кет 1862” в .36 и .44 кал.

Продуктите на „ПИЕТТА“ и „УБЕРТИ“ 
може да откриете в  оръжеен магазин 
„BLACK POWDER“ във Велико Търново 
и на сайта www.blackpowder-bg.com, 
а информация за членство в Българ-
ска федерация по стрелба с пред-
нопълнещо оръжие може да получите 
от office@blackpowder-bg.com. 

Колт Нейви 1851 кал.36 ПИЕТТА

Патент на Колт за гравюри върху барабаните на мод. Драгун, Нейви и Покет
Колт Нейви 1851, мод. на Конфедерацията на ПИЕТТА

Колт Нейви 1851,кал.36, мод. Маршал на ПИЕТТА

Колт Нейви 1851,кал.44, мод. Делукс на ПИЕТТА

Колт Нейви 1851,кал.44, мод. Маршал на ПИЕТТА
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Скъпи приятелю, ти си направил първите си стъпки в лова, изпълнен с желание за приключения и 
ентусиазъм, но същевременно не съвсем уверен и подготвен. През годините опитът е утвър-
дил и подредил разпилените ти знания и е добавил към тях много нови. Независимо колко опитен 
и успешен ловец си в този момент, в началото до теб е имало човек, от когото си попивал всич-
ко, което не е било добре обяснено в дебелите книги. Този човек е твоят учител или наставник 
в лова.

Тази година конкурсът „Ловец на годината 2020” ще бъде посветен на учителите ни в лова. Нека 
написаното от теб бъде признание към онзи, който ти е отделял време и ти е дарил знанието 
лов. Разбира се, както и в предишни години, ще има вълнуващи награди от нашите спонсори и 
редакцията ни, но най-голямата награда ще бъде твоят разказ, който ще увековечи твоя ловен 
наставник и теб самия на страниците на списанието.

Отправяме нашите най-добри пожелания за слука и творчески успехи през годината към всички 
читатели и колеги ловци!

Очакваме с любопитство и интерес вашите разкази по темата.

Наградите за предстоящия конкурс ще бъдат следните:

Първа награда - супресор HQS (България) и оптически прицел 
„Citadel“ 1-10x24 HDR на компанията „Сайтмарк“

Втора награда – бързомер на „Сайтмарк“ модел Mini Shot 
M-Spec

Трета награда – универсален колиматор на „Сайтмарк“ модел 
SM39014.

Благодарим на нашите спонсори - HQS-България и „Сайт-
марк“!

Както обичайно, първите трима победители в конкурса 
ще получат едногодишен абонамент за списание „Българ-
ски ЛОВЕЦЪ“ и енциклопедията „Африканска рапсодия“ на                              
д-р Йордан Йорданов-ДОНДО.

Наслука! 
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брой 210 • декември 2019 • цена 6 лв.
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ЧЕРНОБАРУТНИТЕ СТРЕЛЦИ 
ИЗЛИЗАТ ОТ СЕНКИТЕ

ТЕСТОВЕ НА “БГ ЛОВЕЦЪ”
СУПРЕСОРИТЕ 
HQS

СОКОЛАРСКИ СПОЛУКИ И НЕВОЛИ
СОКОЛАРСКА 
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ТЕСТОВЕ НА “БЪЛГАРСКИ ЛОВЕЦЪ“
ПРИЦЕЛИТЕ 
RITTER VISION

ВИЗИТКА НА КАЛИБЪР
8.5Х55 BLASER

СТАРИТЕ ЛОВЦИ РАЗКАЗВАТ
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МЛАД ЛОВЕЦ
ЗА ПРАСЕТА 
В ОСТРОВЧЕ

ВРЕМЕ ЗА ЛОВ
ЗАГАДЪЧНИТЕ 
СЪЩЕСТВА ОТ НОРФОЛК

НОВОСТИ ОТ ОРЪЖЕЙНИЯ ПАЗАР
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ИЗБОР НА КАЛИБЪР
5 ПАТРОНА ЗА 
ДАЛЕЧНА СТРЕЛБА

НЕ Е НАСЛУКА, А Е НАУКА
ВЪЛКЪТ - МИТОВЕ, ЛЕГЕНДИ 
И ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ

ЛОВ
ЛОВ НА 
СРЪНДАК

От „Български ЛОВЕЦЪ“ Събеседник: инж. Тодор ТОДОРОВ От Милко СТОЙНЕВ
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ЗА КОНКУРСА

Урок по живот 
         НА ЦЕНА ТРИСТА И ДЕСЕТ ЛЕВА



Преподаващ: Джак
Ученик: Цветан Досев

За записвания е късно, преподавателят си 
продължи….

За едно куче говорим, ама няма да 
казвам, че е моето, защото преди 
много години един стар ловец 
ми обясни, че тези кучета не са 
наши. Ние просто си ловуваме 
заедно и всеки един излет може 
да се приберем без тях. Може 
да пострадат от прасе, да се 
загубят, може да ги откраднат 
или да бъдат наранени от колега 
ловец.

Старецът ми каза още:

- Щом и днес ловният ти другар се е 
прибрал с теб вкъщи, радвай се, не се 
знае дали другия излет няма да се вър-
неш без него.

Не е тайна за голяма част от моите по-
знати, че ловът е моя страст от дете. 
Запалих се благодарение на татко. Той ходе-

ше на лов и го гледах как грее, когато тръгва. 
Слушах ловните истории и за дядо ми, който 
също е бил ловец. Исках и аз да бъда като него, 
нямах търпение да порасна. Децата на моята 
възраст мечтаеха да са лекари, инженери и 
много други, аз исках просто да бъда ловец.

Бързо се изтърколи детството и бях вече дос-
татъчно голям, за да придобия право на лов. Хо-
дех с татко, но бързо разбрах, че за да посеща-
ваш по-интересни места за ловуване, трябва 
или да си заможен човек, когото канят заради 
контакти и други интереси, или да имаш хуба-
во куче, което да открива прасетата и да те 
канят заради него.

Огледах се, бях на двадесет години. Не беше 
трудно да си дам равносметка, че не съм замо-
жен, а толкова ми се ходеше на лов за диви сви-
не... Тогава реших, че ще взема ловно куче, което 
ще стане добър откривател на прасета и за-
ради него ще ми се отворят много възможнос-
ти за лов по най-вълнуващите райони. Чаках 
го две години. Нали съм голям философ, реших, 
че искам кученце от топ родители и отлични 
ловци на прасета. Започнах да разпитвам един, 
втори, трети – кое куче как ловува, кое има 
най-големи успехи.

Така след няколкомесечни проучвания статис-
тиката и изводите ме бяха отвели в с. Славо-
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вица, където към онова време имаше няколко 
легендарни кучета за прасета. Търсих позна-
ти, за да ме запознаят с техния собственик 
и да си купя кученце от него. Периодично му 
досаждах да проверявам има ли малки. Две го-
дини го чаках този момент. През това време 
ми предлагаха малки от други места, но си бях 
решил: ще взема оттам или няма да взема въ-
обще.

Спестявам много от историята, но по това 
време бях студент и бях казал на татко ми, 
че кучето струва двеста лева. Собствени-
кът искаше триста, но кой луд дава такива 
пари за ловно куче? Повечето го искат пода-
рък или за двадесет лева. Скоро всички щяха 
да ми се подиграват, че съм дал такава сума 

за малко куче, че техните са ги взели без пари 
или за символичните двадесет…

Както споменах, тогава аз бях студент и бях 
спестил сто и десет лева от издръжката, 
която родителите ми даваха. Та с огромната 
за мен сума 300 (двеста от татко, защото ми-
сля, че толкова можех да го убедя да отпусне за 
финансиране на ловните ни приключения, плюс 
спестените от мен сто) и още десет лева за 
гориво отидох и… фалирах. Бях най-щастливи-
ят банкрутирал. Сякаш бе вчера, когато го ви-
дях - един рошав, смотан, несъразмерен, моят 
нов другар. Толкова приятна тъпота имаше в 
погледа му. Возех го в колата и се чудех как да 
го кръстя. Всичките триста лева седяха и ме 
гледаха, вече бяха оживели. Сигурно се чувства-

ЗА КОНКУРСА
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ше като отвлечен. Какво ли му е било - някакъв 
непознат идва и го взема от мястото, което 
до онзи момент му е дом. Сега си давам смет-
ка: леле, ако мен ме вземе някой от родители-
те ми и дома ми, колко би ми се свило сърцето! 
Ама не, гледаше ме тая мастия с космическо 
доверие и доброта, а аз си мислех: „Ще те кръс-
тя Джак, защото ако не станеш добър ловец, 
ще си разбия една бутилка „Джак Даниелс“ в 
главата проста, задето всичките пари си по-
харчих за теб!“

И така, инвестицията ни вече си имаше 
име - Джак. Пътувах и нямах представа колко 
приключения ни чакат заедно.

Толкова пъти му бях ядосан, защото не е 
тръгнал с прасетата, а с друг дивеч, пък аз 
исках да гони само прасета!

Толкова пъти ме болеше, когато хората го 
обиждаха, че не гонел, каквото трябва, не се 
връщал и какво ли не!

Всеки път обаче, когато се прибираше ве-
чер късно или пък на другия ден след незнай-
ни приключения, Джак така ми се радваше и 
се опитваше да ми „разкаже“ къде е бил, какво 
е видял. Аз си го приютявах, галех го, не губех 
вяра в него. Успокоявах го: нищо де, ще се на-
учиш. И му прощавах, задето не е подгонил 
прасе, а някоя глуповата сърна или хищник. 
Вървях с него и му говорех, питах го защо 
си хаби енергията и ги гони тези „кози и ко-
йоти“. Казвах му, че е глупав като ято сърни, а 
той доволен ме гледаше. Вървяхме изморени 
заедно, ама винаги ЗАЕДНО. Само той си знае 
къде е стигал и как се е връщал, но винаги на-
мираше верния път към мен.

Колко ли пъти е гонил прасета, без да го чува-
ме и знаем къде е!

Колко ли пъти му се е искало да сме пред него, 
за да спрем прасетата, а той да се появи до-
волен, че ето, намерил е, каквото търсим!
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Докато ние го мислехме за изгубен, той си-
гурно нас е смятал за загубени, понеже не сме 
там, където той изкарва животните.

Докато го нямаше, всякакви мисли прелитаха 
през главата ми. Сещах за думите на онзи ло-
вец, че тези кучета не са наши. Че всяко пуска-
не може да ни е последна среща с тях.

Тъпото куче ме беше научило да го обичам.

Научи ме и на лов.

Научи се с времето и той да гони прасета. 
Всъщност той винаги си ги е гонел, но в на-
чалото хабеше много енергия и за други жи-
вотни. Все по-често демонстрираше това, 
за което бях инвестирал всичките си пари - 
да открива и преследва дивите прасета.

С дългите си гонки Джак бе причината да по-
търся начин да го проследявам, за да се нами-
раме по-лесно. Толкова отдавна беше това, 
че имам чувството, че Интернет беше на 
dail up система (за онези от вас, които ня-
мат идея за какво става дума, еб…и бавният 

интернет е dail-up). Така една вечер, ровейки 
в Нета, попаднах на „Garmin“ GPS уредите за 
проследяване. Още докато четях, си пред-
ставях колко много възможности има тази 
система, за да покаже работата на кучето 
ти, да видиш пътеките на животните, да 
прибираш четирикракия си приятел навреме 
след лов, дори да го спасиш, ако е ранен, или да 
го изчакаш на някое шосе, ако се е засилил към 
асфалт, за да не го удари кола.

Годината беше вече 2007/2008. Споделяйки 
идеята си за GPS следене на ловните ни по-
мощници, събрах повече подигравки от ста-
рите ловци от момента, в който бяха раз-
брали, че съм дал триста лева за малко кутре. 
Почнаха разни„експерти“ да ми обясняват, 
че което си е куче, не му трябвала GPS нави-
гация, то си знаело. Щели сме да му сложим и 
пушка, и камера, а ние да си седим на село. Бая 
подигравки отнесох.

Докато хората се забавляваха с идеята ми, 
аз виждах само плюсове в нея, пък и си мислех 

ЗА КОНКУРСА
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колко хубаво би било да си прибирам Джак, да 
тръгвам навреме след края на излета, а не по 
тъмно, мокър, премръзнал, без глас от силно-
то и многократно повтаряне на името му в 
надежда да се отзове и прибере по-рано днес. 
Убеден съм, че в онези гори дърветата още 
помнят гласа ми и неговото име – Джак. Голя-
мо викане и чакане падаше.

Та когато споделих с другите моето предло-
жение за GPS-и, навсякъде събирах културно 
количество подигравки, но на човека, от ко-
гото си купих кучето му, се видя добра идея. 
Това бяха първите уреди, които внесохме. Той 
инвестира, а батко ми пусна поръчката. Око-
ло година по-късно успях да купя и за себе си 
и постепенно подигравките преминаха в „ис-
кам и аз, купи и на мен“.

Много време след това започнаха да предла-
гат тези устройства и в България, където 
пък станах един от дилърите и сега това ме 
храни. Та споделям ви, че днес имам 310 лева в 
джоба си, защото преди четиринадесет го-
дини ги дадох всичките за едно куче. Куче, кое-
то освен че ми показваше къде има прасета 
в гората, ме научи да обичам, научи ме може 
би да съм по-добър. Със сигурност Джак ме на-
прави по-добър ловец. Подари ми безобразно 
много неповторими моменти и в замяна ни-
кога не поиска нищо. Беше до мен, когато се 
влюбвах, когато оставах сам, когато срещах 
приятели, когато виждах предатели.

Джак беше куче, което знаеше, че където и да 
отиде, аз ще го чакам, а аз знаех, че той ще 
се прибере при мен, за да вървим изморени и 
премръзнали заедно.

Той никога не ми изръмжа и не ме захапа. Дори 
когато не бях добър с него, ме буташе с лапа, 
за да получи моето внимание.

Пиша това и си мисля, че за да си добър с хо-
рата и да обичаш, трябва да си куче. Джак ме 
научи на доброта и любов.

Трябва да си Джак в този живот, мамка му! 

Добре, че фалирах преди четиринадесет го-
дини и си дадох всичките пари тогава за него, 
защото с тях съм платил толкова хубави ми-
гове и радост, толкова уроци и пъстри изжи-
вявания.

Благодарение на тях днес и прехрана имам.

А когато чуя някой „ловец“ да казва: „Аз пари 
за куче не давам!“, си мисля, че след четирина-
десет години той едва ли ще има 310 лева в 
джоба. И че няма да е получил и една хилядна 
от уроците за тази цена.

Днес Джак е на 14 години и три месеца. Днес 
той продължи, но за разлика от лововете, в 
които аз го чакам да се прибере, тръгна и ще 
ме чака мен там. Отсега ми се къса сърцето 
- освен уроците по живот, той ми остави 
синове и внуци, които ме гледат с неговите 
очи… Той не ме предаде, аз не го продадох, ко-
гато за него ми предлагаха различни суми, а 
бях все същият „фалирал“ студент. И докато 
го чаках и ловувах с него, по пътя си разбрах, 
че ценни хора в живота ми ще останат оне-
зи, които бяха до мен, когато имах само един 
Джак, че за мен повече от него са направили 
само родителите ми. Срещах толкова раз-
лични хора и ловувах по уникални места. От 
Джак научих адски много за природата и още 
повече за хората.

Бях прав преди 16 години, когато реших, че 
да ходиш на най-яките места, за да ловуваш, 
трябва да си или много богат, или да си още 
по-богат с куче като Джак.

Днес с влажни очи, с малко разбито сърце и 
лека усмивка съм благодарен преди всичко на 
баща ми, че вложи пари в това проклето куче, 
което ни научи на толкова много.

Наслука!

Послепис:

За да си добър и да обичаш в този живот, 
трябва да си куче.. 
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Мечи обяд
От Първан КИРОВ
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Васил Топора трепетно се 
приготвяше за предстоящия лов. 
С мерак избърса двуцевката от 
смазката, наточи ножа и напълни 
патрондаша. Беше си купил нови 
и скъпи патрони, които не се 
стърпя да пробва през седмицата 
по шишета. Тях той нареди най-
отпред, да са му на сгода. За първи 
път щеше да ходи за прасета в 
Балкана и сърцето му подскачаше 
от щастие. Бяха ги поканили с Тинко 
Тръна за два излета край Елена и бе 
нетърпелив като малко дете.

Вечерта преди да заминат не пропусна да 
вземе и кадем от жена си. Три пъти преска-
ча пушката клетата, а сетне още толкова 
пъти се поклони пред иконостаса на света 
Богородица.

- Това е по стар ловджийски обичай, Ван-
че! – обясняваше ѝ той. – Прави се, за да 
ударя три прасета, или да ми излезе 
цяла сюрия, от която да убия глиган до 
третия изстрел.

- Да му се не види и ловджилъкът, и чудо-
то! – отвърна му тя. – Отваряй си очи-
те, да не те срещне някоя мечка. Онзи 
ден даваха по телевизията как започ-

нали да нападат добитъка в планините. 
Пази се да не се случи и на тебе!

- Е, ти пък! – намръщи се Топора. - Тези чиф-
тета за какво ги носим, мари? Да не са 
тояги, че да се подпираме на тях! Пока-
же ли се, такъв ще й светна, че свят ще 
ѝ се завие от калбучкане.

- Оф! – жената махна с ръка и понечи да 
тръгне към кухнята. – Хайде да сядаме на 
масата, че виж кое време стана.

След вечеря Васил се зае да стяга раницата. 
Сложи хляб, парче сланина, малко луканка и 
пастърма. Сетне пъхна буца сирене и каш-
кавал, като не забрави да добави и чудните 
кюфтета на булката си, що ядоха преди мал-
ко. Накрая мушна и литровка от гроздовата, 
понеже не се ходеше из баирите без „огнена 
вода“. Закопча чантата, остави я до пригот-
вените по-рано дрехи и легна да спи.

Рано сутринта Тръна спря пред тях. Набързо 
качиха багажа, настаниха се и потеглиха към 
планината.

- Големи шопари има при братовчеда Дян-
ко! – разправяше Тинко, пушейки цигара-
та си. – Вървят бавно пред кучетата, не 
бързат и от време на време се спират. 
Издебнеш ли ги да им гръмнеш, докато 
се ослушват, късметлия си. 

- А дано да има слука! – отговори Топора, 
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ала сърцето му се свиваше от тревожно пред-
чувствие.

На зазоряване, преминавайки тесния Твърдишки про-
ход, пристигнаха в Буйновци. То представляваше кит-
на махаличка, разположена в полите на висок хълм. Пред 
единственото кафене в центъра му се бяха събрали 
трийсетина човека. Гоначите ясно се отличаваха по 
сигналните си елечета, за разлика от стрелците, кои-
то носеха само оранжеви шапки. Щом ги зърна, Дянко ги 
поздрави, почерпи ги по кафе и ги представи на оста-
налите. 

Председателят на дружината записа имената им в бе-
лежката, раздаде им талоните и накратко разясни ин-
структажа. Трябваше безупречно да се спазват прави-
лата за безопасност, да се стреля по ясно видима цел и 
единствено с куршуми. По хищници можеше да се гър-
ми, но ако стрелецът успееше да презареди със сачми с 
едрина до 6/0. Накрая си пожелаха наслука, метнаха се по 
колите и поеха към ловището.

Гъсти мъгли забулваха върховете, протягайки длани 
към дълбоките долове. Слънцето сърдито се криеше 
зад облаците, а отдолу гората му се усмихваше в при-
казната си есенна премяна. Медночервените цвето-

ве на букаците изящно се сливаха 
с жълтите калпаци на липите, а 
лешниковите храсти срамежливо 
се криеха под тях. Вятърът ту на-
дуваше бузи, ту утихваше, стаен 
в могъщите корони. Времето се 
колебаеше и ако не завалеше дъжд, 
щеше да се получи хубав излет.

Тъй си помисли и Топора, като го 
оставиха на определеното му мяс-
то. Без да се бави, той си хареса 
една чаталеста бука и пусна рани-
цата до нея. Щяха да обядват на 
Хайдушко кладенче, което се нами-
раше наблизо, и нашият герой пре-
цени да си носи нещата със себе си. 
Можеше да огладнее по някое време, 
а пък и ракийката му беше подръка.

Скърши пушката, зареди брене-
кета в двете цеви и като бутна 
предпазителя, предпазливо се ог-
леда. Над него минаваше тясна пъ-
тека, а някъде в ниското ромолеше 
рекичка. На пътя, на който стоеше, 
личаха множество свински дири. 
Едни от тях бяха стари, а други 
свидетелстваха за снощната дей-
ност на шопарите.

Размишлявайки, Васил си припомня-
ше съветите на местните ловци. 
Според тях първо щяха да се изни-
жат дребните животни – зайци и 
хищници, а после едрият дивеч.

- Подгонят ли кучетата стадо 
прасета, цялата гора кънти. 
Няма как да сбъркаш – беше 
му казал на изпроводяк Дянко. – 
Пропускай елените и сърните, 
а глиганите посрещай, както 
подобава. Наслука, приятелю!

Далечен гърмеж извади Топора от 
унеса. Той се сепна и повдигна дву-
цевката. Дочуха се човешки викове, 
последвани от кучешки лай. Гонката 
започна. Нищо не можеше да отда-
лечи така човек от ежедневието, 
както тръпката по време на лов. 
Цялото му същество се напрегна, 
а погледът му трескаво следеше 
крайните дървета, откъдето все-
ки момент можеше да се появи го-

РАЗКАЗ
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лямо туловище с озъбена зурла. По гърба и 
ръцете му пробягаха тръпки.

По неписан закон първо на пусията се поя-
ви едра сърна. Тя замръзна на място и учу-
дено се вторачи в него. Веднага до задни-
цата й се долепиха две от тазгодишните 
ѝ теленца. Отначало те не разбраха защо 
майка им се бе спряла и завъртяха главички 
в другата посока. Не се мина много и срън-
дакът, като семеен пазител, безшумно 
премина край тях, напомняйки им, че са в 
опасност. Женската още веднъж тревож-
но помръдна с уши и фигурите им потъна-
ха в гъстака.

Васил се усмихна, опитвайки се да запом-
ни хубавата гледка, когато в близкия храс-
талак залая куче. Той се отдръпна, за да се 
прикрие в малинака, и долепи приклада в бу-
зата си. Отново усети познатите мрав-
чици да пъплят по врата му, но присви очи 
и се опита да се концентрира. Джафкане-
то приближаваше и силният басов глас 
се чуваше все по-ясно. Ехото повтаряше 
и потретваше акордите на гонитбата, 
блъскайки се по околните склонове. “Пра-
се трябва да е - мина мисъл през главата 
му - ама сигурно е едно и е голямо, затуй го 
гони някое опитно гонче.“

Изминаха се няколко минути. Изведнъж 
огромен, черен силует се измъкна от чес-
тото и излезе на пътя. Устата на младия 
мъж увисна, а косата му настръхна. За пър-
ви път виждаше мечок на свобода. Звярът 
бавно и със самочувствие вървеше насам, 
явно неусетил присъствието на ловеца. 
Изглеждаше тромав, но мускулестото му 
тяло, покрито с рунтава козина, криеше 
бързина и мощ. Във всяко негово движение 
личеше величие. Истински горски власте-
лин!

Топора изпърво се стресна, забравяйки, 
че държи оръжие. Подире се сети, че не 
бива нито да стреля, нито да бяга. Меч-
ките бяха забранени от закона, а хукнеше 
ли да се спасява, хищникът бързо щеше 
да го настигне. Но все пак нямаше нищо 
по-мило на света от едничкия животец. 
Инстинктът му подсказваше да не мърда 
и ще не ще, Васил застана като гвардеец 
пред Президентството. С тревога следе-
ше какво ще стори животното и тайно 
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се молеше то да си тръгне.

Клатушкайки се, мечокът достигна на десе-
тина метра от човека. Напрежението рас-
теше и бе достигнало дотам, че на ловеца му 
се искаше или да се развика срещу му, или да 
го срине с един изстрел. Знаеше, че и в два-
та случая щеше да сбърка, но не беше сигурен 
колко време щеше да издържи. Той напрегна 
всичките си сили, опитвайки се да преодо-
лее страха си. Стомахът му се беше свил на 
топка, коленете му се огъваха, а рамената му 
трепереха.

Ненадейно хищникът вдигна нос и започна 
да души въздуха. Той изсумтя, извърна сна-
га и пристъпи към разклонената бука, къде-
то беше ловджийската торба. Помириса я 
обстойно, сладострастно се облиза и след 
кратко колебание я притисна с лапи. Брезен-
товият плат не устиска на острите зъби и 
нокти, чу се леко изпращяване и съдържание-
то ѝ се изсипа навън.

Топора изруга наум, но остана съвършено не-
подвижен, наподобявайки Гюро Михайлов на 
своя пост. Мечокът първо излапа печените 
кюфтета с апетит, на който би завидял и 
най-големият чревоугодник. След това обър-
на нужното внимание на луканката и пастър-
мата, подслади се със сиренето и кашкавала и 
като сърдито побутна стъклената бутилка 
с ракия, се насочи към реката да утоли жаж-
дата си.

Ловецът изчака известно време и полека раз-

кърши схванатите си крайници. Отиде до 
разкъсаната си раница, разгледа жалките ос-
танки от нея и високо изпсува. Искаше му се 
никой да не разбере за случилото се, но надали 
щяха да му спестят подигравките, щом оти-
деше при другите с едно голо шише.

Към обед свириха край на лова и Васко тръгна 
към сборния пункт. Колегите му го посрещ-
наха с учудени погледи, тъй като видът му 
будеше съжаление. Лицето му бе посърнало и 
бледо, пушката на гърба му тъжно се покла-
щаше, а в ръката си стискаше бутилката с 
миналогодишната гроздова. Веднага забеля-
заха, че торбата му липсваше.

- Ей, Василе! – провикна се Тинко. – Къде ти е 
яденето, бе? Не си го забравил из шубра-
ците, нали? Откога чакам да ме черпиш 
с твоята домашна луканка и пастърма.  

Топора въздъхна, огледа се като ученик, кой-
то не си знае урока, и хъката-мъката - разка-
за нелепата ситуация, в която бе попаднал. 
Мъжете отначало не повярваха на ушите си, 
спогледаха се и не след дълго над поляната се 
разнесе весел смях.

- Васко! – приятелски го прегърна Тръна. – 
Че ловджиите трябва да пазим дивите 
животни е ясно, но никъде не е казано, че 
трябва да им даваме и от обяда си. Та 
ти си истинска майка Тереза бе, човек!

До тъмно се вдигаха наздравици за Васко То-
пора, а на следния ден го коронясаха с новия му 
прякор – Мечока. 

РАЗКАЗ
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ВРЕМЕ ЗА ЛОВ

От Роберт Атанасов

ГОЛЯМО БУКОВО
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Тръгнахме късно следобед със сина ми 
Тони и едва по тъмно достигнахме 
отбивката на магистралата за 
Ямбол. Там вече ме чакаше Пейо, 
който бе пристигнал с неговия 
пикап малко преди това. Щом 
разпозна моята „Тойота“, той 
директно потегли, без да губи време 
да се поздравяваме и други такива 
„кучешки любезности“…

Голямо Буково се намира в Странджа планина 
след Грудово, сега Средец, по пътя за мест-
ността Божура. Повече от това не ви трябва 
и да знаете.

Пътувахме в добро темпо един след друг, за-
щото явно закъснявахме за вечерята, която 
нашите любезни домакни бяха осигурили.

Още щом излязохме от Ямбол, времето се про-
мени рязко. Пухкавият снежец, който роман-
тично танцуваше пред очите ни, изведнъж 
се преобрази във вихрушка, която яростно 
клатеше джипа със скорост на вятъра 80-90 
километр в час. Много бързо започнаха да се 
натрупват големи преспи, а доскоро черният 
асфалтиран път се покри с една педя сняг и 
се разми с полето. Пейо водеше уверено, но на 
моменти и на него му се налагаше да намалява 
темпото, защото от вихрушката и силния 
снеговалеж пътят буквално изчезна.

Излишно е да споменавам, че в такава виелица 
ние бяхме единствените идиоти, които не си 
стояха на топло пред камината, а пробиваха пър-
тина в търсене на правилната посока. Дистан-
цията, която поддържах между двата джипа, бе 
около 15-20 метра и когато я увеличавах, спирах 
да виждам стоповете на предния автомобил. 
На няколко пъти при рязко спиране от страна на 
Пейо замалко да съединим двата пикапа в един, 
но някак се справих, без това да се случи.

Вятърът се усилваше и поривите понякога 
отместваха джипа, докато се движеше. Ми-
нахме покрай няколко запустели елховски села, 
в които нямаше много признаци на живот и 
единственото наличие на цивилизация бяха 
уличните лампи (повечето от които не свете-
ха). Нощта изглеждаше по-тъмна от обикнове-
но заради силния снеговалеж.

Опитвах се да поддържам доброто темпо, кое-
то задаваше предната кола, и същевременно 

да съблюдавам дистанция до предела на види-
мостта, за да не изгубя видим контакт.

Поредният порив на бурята скри стоповете 
отпред и точно когато смятах да подам газ, ви-
дях джипа на Пейо да спира. Встрани от пътя, в 
канавката, се беше килнала една малка тойота 
„Ярис“. Фаровете ѝ светеха и двигателят рабо-
теше. Снегът бе започнал да я засипва. Спрях и 
аз. Прозорецът се отвори и едно младо момче 
със сълзи на очи отчаяно се опита да надвика вя-
търа: “Закъсах и не мога да продължа!”.

Нямаше какво де се умува. Пейо извади ремък и 
го подаде на младия шофьор. Той нямаше ника-
къв опит и дори не знаеше къде да закачи ремъка. 
Колата можеше да бъде изтеглена само на заден 
ход. Заех се с това да прикрепя единия край на ре-
мъка към моя пикап. Когато погледнах към закъса-
лия младеж, видях, че е закачил ремъка за ключал-
ката на оворения багажник. Напуши ме смях, но 
го потиснах, защото вятърът набиваше снега 
в очите ми и исках да прекарам колкото се може 
по-малко време в подобна обстановка.

В крайна сметка след около двайсетина ми-
нути, прекарани на открито в бурята, спаси-
телната операция пожъна успех. Изпратихме 
момчето до главния път Елхово-Ямбол и ние 
продължихме. Борихме се още половин час с 
пътя и накрая живи и здрави се озовахме в хижа-
та на Дончо Доминото. Легнахме рано.

На сутринта се срещнахме с останалите ло-
вци на дружинката “Граничар”, сред които бяха 
Жеко и синът му Ицо. Още от пръв поглед си 
личеше, че дружината разполагаше с отлични 
кучета, които нетърпеливо очакваха лова. През 
последните няколко излета ловците от райо-
на са имали добра слука, но прясно навалелият 
обилен сняг бе поставил нови предизвикател-
ства пред тях. При натрупване на преспи жи-
вотните избягват да се движат и изчакват 
времето да се пооправи поне един ден, а поня-
кога и повече, а липсата на пресни дири затруд-
нява и най-добрите кучета и гоначи.

Обсичането на района само потвърди липсата 
на движение. Все пак животни имаше и реши-
хме на късмет да “избутаме” един район, в кой-
то последно (преди снеговалежа) бе забелязана 
сюрия диви свине. Речено и сторено!

Оставиха ме на пусия на горски път в участък, 
където дърветата преминаваха в ниски храс-
товидни борчета. От вчерашната виелица 
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нямаше и следа. Слънцето печеше приятно и 
отразяваше лъчите си в меката бяла покривка. 
Чувах гласа на гончетата, които се раздаваха, 
но по всичко личеше, че просто облайват на 
“ако стане”, без да са намерили прасета.

Отдясно лаят приближи и аз видях, че пред ку-
четата нямаше нито животно, нито диря. Все 
пак ми направи впечатление, че те не премина-
ха в открития участък, а навътре към ниски-
те борчета. След като ме подминаха, реших да 
разгледам по-отблизо терена пред мен - образу-
ваше се падина, която удобно би скрила преми-
наващо животно. Независимо че гончетата и 
гоначите ме подминаха, реших, че е по-добре да 
заема позиция в тази падина, като си оставя въз-
можност да наблюдавам двата обласли с редки 
дървета ската пред мен и зад мен. Нямаше как 
да чуя стъпките на животно, но можех да се осла-
ням на инстинкт, бърза реакция и точен мерник.

В един момент неравномерното отдалечаващо 
се джавкане се превърна в целенасочен лай по кон-
кретна цел. Едновременно с това посоката на 
лая се промени и аз имах усещането, че сега едно 
от кучетата лае на място, обърнато срещу мен.

След няма и пет минути чух съвсем наблизо ту-

пкане като от паднала пряспа сняг. В следващия 
момент видях как едно младо глиганче се пре-
земява с дълъг петметров скок и отново скача. 
Прихванах го в полет. Бях избрал добре позици-
ята си! Прострелях го в ушния канал още до-
като летеше. 6,5-милиметровият куршум на 
„Hornady ELD – hunting“ с тегло 143 грейна влезе 
и излезе, поразявайки мозъка. Глиганчето умря, 
преди да падне на земята. Строполи се на три 
метра пред мен. Тъй като ползвах супресор, а и 
мекият сняг абсорбираше звука, изстрелът се 
приглуши максимално. Дори колегите, които 
бяха в съседство, не разбраха какво се случи.

Скоро пристигнаха първите гоначи и полюбо-
питстваха дали съм видял глиганчето. Бяха 
вдигнали само едно живоно и смятаха, че сме 
го изпуснали. Е, не бяме го изпуснали. Единият 
от гоначите много хареса пушката ми и аз му 
направих снимка за спомен с нея и глиганчето.

В следващите гонки не успяхме да отстреляме 
друго прасе, но аз нямах повод да съм недоволен. 
Благодарих за гостоприемството на нашите 
домакини и потеглих към следващото място, 
където сутринта ме очакваха нови емоции с 
дивеч, който за пръв път щях да срещна. 

ВРЕМЕ ЗА ЛОВ
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От ГЕОРГИ РАНГЕЛОВ

ЕДНО ЛОВНО        приключение 
С РОБЪР СПАСИТЕЛЯ 
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Пролетта разпукваше утринния 
здрач. Слънцето ту се показваше, 
ту изчезваше. Крачех с елитното 
си ловно куче Робър из калта покрай 
река Искър, увлечен от здравия 
хазарт на лова. Бе последният 
разрешен за отстрел на диви 
патици и гъски ден.

Робър започна да души на зиг-заг по тръсти-
ките. Близо до туфа от шавар той застина 
в изпружена стойка. Насочих пушката в тази 
посока. Неочаквано вляво зад мен с характерно 
свистене „пцу-фр-фр“ излетяха две пъстрокри-
ли мъжки патици. Объркан, аз се забавих, насоч-
вайки инстинктивно оръжието към изчезващи-
те в далечината пернати точки.

Робър продължаваше стойката си като исту-
кан, подгънал левия си крак. Пристъпих по-бли-
зо и го изкомандвах: дръж! Кучето се хвърли на-
пред и сякаш изпод носа му се изстреляха право 
нагоре като светещи картечни куршуми ято 
сиво-бели гъски. На дубле свалих две от тях и 
презаредих. Робър нагази в Искъра, заплува гра-
циозно с плавни подскоци и една по една положи 

птиците в краката ми. Погледна ме доволно и 
признателно. После с неговия жизнен лай поте-
глихме по течението в посока към гара Реброво.

В старопланинските падини на дефилето още 
се белееше сняг, но той вече бе потъмнял, 
топеше се от погледа на слънцето и от него не 
потрепваха нито крадливите шарени свраки, 
накацали по крайбрежните тополи, нито прочу-
тата искърска каракуда в реката. Още две-три 
седмици и този разтопен сняг щеше потече на 
ручеи, а на неговото място щяха да се раззеле-
неят ливади и пасища.

Изведнъж времето, характерно за капризите 
на пролетта, се разсърди бурно. Заваля дъжд, 
придружен със светкавици, гръмове и силен се-
верозападен вятър. Реката заприижда. Моно-
тонният ритмичен шум на водата премина в 
боботене, отначало глухо като тежко хъркане, 
а после-силно и отсечено като далечен оръдеен 
изстрел. По небето се носеха облаци, прилича-
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щи на сива паяжина. Разбушувалият се Искър, 
мътен и тъмен, връхлиташе върху брега и за-
ливаше околните вили. Побеснялата река се 
превърна в адова стихия. Мътните ѝ води се 
носеха със страшно клокочене, въртяха се, пре-
обръщаха се и отнасяха всичко със себе си.

С кучето се бяхме приютили до моста на село 
Луково, в подножието на скалата. Предишният 
мост към селото бе скъсан от бурята и висеше 
на две части над зиналата бездна…

Изведнъж ми кучето залая, втурвайки се вля-
во, към водата. Робър бе подготвен да спасява 
хора и у него закипяха вродената му страст и 
повелята на обучението му. Затичах след него 
и тогава забелязах женска фигура, която бягаше 
стремглаво към нас през речните вълни. Рокля-
та ѝ бе изпокъсана, а лицето - кално. Явно бе зах-
върлила връхната си дреха.

Наблизо имаше завой, водата измамно се бе спо-
таила, дебнейки своите жертви. Бягащата 
девойка спря и въздъхна с облекчение, когато 

видя плуващия към нея Робър. В същия момент 
обаче връхлетя едно дърво и така силно блъсна 
момичето, че то приклекна безпомощно и река-
та го грабна. Зърнах го за миг, почти изправено 
от удара. Русата му коса го покриваше до гър-
дите, зелените му очи бяха светли, а зъбите му 
блестяха като бисери зад аленочервени устни. 
Стройна и гъвкава, девойката се мяташе сред 
бурята, гръмотевиците и калните вълни. Личе-
ше, че е добър плувец. Изведнъж тя изчезна от 
погледа ми. Това стана толкова бързо, толкова 
неочаквано, че се вкамених. Нещо ме караше да 
повикам кучето и да се върна назад към спаси-
телния бряг. Но това трая само миг, древният 
зов за помощ бе викът на изскочилата на по-
върхността девойка. Този вик на ужас и човешка 
спойка сигурно са надавали древните ни пред-
шественици, живели покрай реката, чиите ду-
хове сякаш изскачаха из дълбините при човекос-
пасението… Имаше и една такава легенда.

Заплувахме почти успоредно. Водата ни поне-
се като три тресчици надолу по течението. 

РАЗКАЗ
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Пред очите ми като сенки се мярнаха стръмни 
скали, високи борове и възвишения. Но аз се бях 
вкопчил здраво за кръста на давещата се и по-
стоянно я повдигах за глътка въздух.

При разширението, където се вливаше Ба-
тулийска река, клокочестата стихия ни тласна 
към брега, за да ни смачка в скалите. Робър обаче 
бе захапал колана на дрехата, която бе останала 
върху девойката, и полагаше усилия да отклони 
нея самата към средата на реката.

Плувах до тях и се стремях да държа главата на 
момичето изправена. Между другото, аз знаех и 
това, че при други прииждания на Искъра в тези 
назъбени скали бяха намерили смъртта си мно-
зина шопи от дефилето, както и непредпазли-
ви въдичари.

Изтощени на предела на възможностите си, 
най-после аз, кучето и момичето се изправихме 
на крака някъде в равното поле, където разли-
вът бе широк километри и реката тук бе за-
губила пагубната си сила. Хората, насъбрали се 
по брега, гледаха уплашени. С викове, свирене 
и махане те ме предупреждаваха да вървя към 

тях. Но само толкова, никой не слизаше долу при 
нас, за да помага. Влачейки девойчето, стъпих на 
по-твърда земя. Робър - къде на ход, къде с плу-
ване - със своя изумителен инстинкт показваше 
по-устойчивия път и определено ни водеше към 
един хълм, на който имаше паянтова построй-
ка. Щом девойката съзря края на разлива, тя се 
отпусна и загуби съзнание. Понесох я на ръце. На-
около - трупи, храсталаци, няколко дъски, корени, 
по-нататък стогодишна хралупеста върба, а до 
нея - млади ели и удавена коза. Потокът я беше 
грабнал от някоя ливада и отнесъл в реката.

Помещението, в което сложих изнуреното и на-
ранено тяло на момичето, не беше осветено, а 
вратата му бе паянтова и разтворена. Разтрих 
отпуснатото тяло със сухо сено, което наме-
рих в одаята, и то се раздвижи. Девойката пое 
силно дъх и повърна повторно. От тъмното дъ-
хаше на гнилоч и овча тор. В току-що отворе-
ните очи на моята спътница гореше трескав 
блясък и те непрекъснато се устремяваха към 
живеца на светлината, пропълзяла в тъмния 
сумрак, притегляни от тайнствена сила. Като 
че ли душата ѝ се поддаваше без най-малка съ-
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протива на някакъв по-силен дух от нея. Вероят-
но тази сила беше крилата възторжена младост, 
където надеждата бе облечена в злато и рубин. 
Пребледняла и изтощена, девойката се вслушва-
ше в утихващата буря, а сърцето ѝ копнееше за 
живот, за много живот!

Погалих с треперещата си ръка настръхналото 
от преумора и студ куче и рекох дрезгаво:

- Робър, с теб направихме страхотен про-
летен дар! По-голям подарък за жена от 
този няма. Величието на жената е в това, 
че само тя дава живот. С порива на своите 
родилни води великата земя майка дава на-
чалото на нов живот. През април животът 
започва да се подновява, ражда се отново.

При тези мисли се засмях през сълзи и с тракащи 
от студ зъби погалих спасителя Робър. Бях дово-
лен и от двама ни.

Късно вечерта празнувахме Великден в уютния 
дом на тогавашния кмет на село Реброво, когото 
всички наричаха бай Владо. Кметицата, накичена с 
разкошна везана роба, въртеше на шиш двете от-
стреляни от мен гъски. От ловния трофей капеше 

мас, която още повече разпалваше жарава-
та в огнището. Робър, легнал в краката ми, 
поглъщаше с нос приятния мирис и закач-
ливо поглеждаше стопанката с надежда да 
бъде забелязан. Отпивахме с бай Владо сливо-
вия препек от неговата домашна реколта, а 
погледът ми все се спираше на моята люби-
ма пушка. Искърските шопи я бяха намерили 
под моста, до скалата, и я бяха донесли заед-
но с връхната ми ловджийска винтяга.

Надигнах павурчето, отпих яка глътка и се 
замислих за благородството на тези жи-
веещи в искърското дефиле селяни и за де-
войчето, което по волята на съдбата се 
наричаше Мартина. Разказаха ми, че била 
родена в селото и носела подарък на своята 
майка, която искала да почете за Великден. 
Щом слязла от влака, Мартина решила да се 
поразходи покрай реката по посока на род-
ния си дом. Бурята бе внезапна и вълната я 
сграбчила неподготвена.

Автомобилът на „Бърза помощ“ навреме я 
откара в болницата на град Своге. Сега там 
посрещаше празника заедно с името си – 
символ на непостоянство, капризи, но и на 
надежда за младост, топлина и пролет.

Бурята бе отминала. Изгря слънце. Отвъд 
реката дремеха ливади, наподобяващи за-
стояла вода, покрита със зелена блатница. 
Върху тях блуждаеха сенките на прелита-
щите облаци, навеждаха се като ловджий-
ски кучета, подушваха и изчезваха в резе-
давите простори. И всичко беше толкова 
живо, богато, радостно и април пееше въз-
хвала на идващата пролет. Един вълнуващ 
празник се отронваше от броеницата на 
времето, едно обредно мънисто си отива-
ше безвъзвратно.

В ранното утро заслизахме по нанадолни-
щето към гарата.

- Да бягаме, приятелю мой, да бягаме! 
Не се обръщай назад! Зад нас задъха-
но тича старостта - тъжно рекох 
на десетгодишното си куче. - Може 
този наш подвиг да е последен в жи-
вота ни. Всичко идва, за да си отиде. 
Смъртта е в живота и животът е в 
смъртта!

Качихме се на влака за София и той по-
тегли…                                                   

РАЗКАЗ
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От Мариана Мандичева

 В лова жените съвсем   

            не сме слабият пол

СЪВРЕМЕННИ ДИАНИ
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Татяна Рачева е последователка на 
богинята на лова Диана в наши дни. Тя 
е ловец, състезател по ловна стрелба, 
победител в състезания „Свети Хуберт“. 
Живее в Дряново. Членува в ЛРД „Първа 
градска“ към СЛРД „Стринава“ в своя град.

По ловните друмища я повежда още когато 
е дете нейният чичо Рачо Рачев. Той е един 
от активните деятели в националната 
ловна организация и на практика близо 
три десетилетия вече е председател на 
местното ловно сдружение.

За да доведе докрай делото си, чичо ѝ Рачо я прави ло-
вец тайно от баща ѝ преди двайсетина години. За да 
не се разчуе тайната им в града, тя посещавала курса 
за млади ловци в Севлиево, където става ловец. Едва 
когато купили пушката чешка „Збрьовка“, успоредка 
12 калибър, тя се похвалила на баща си Иван Рачев. Той, 
който нямал интерес и бил доста далече от ловната 
тематика, не повярвал. Тогава младата ловджийка из-
вадила пушката и го поставила в мат.

В днешно време Татяна е вече състезател по ловна 
стрелба от клуб „Балиста“ в Казанлък, където тре-
ньор ѝ е Иван Танев. Преди това уменията ѝ открива 
Пламен Филев, председател на ловния клуб във Велико 
Търново.

Когато през 2016 г. е сред публиката на състезание 
„Свети Хуберт“ в Пазарджик тя за първи път откри-
ва лова в комбинация ловец-куче и това страшно ѝ ха-
ресва. Тъй като по това време няма ловен помощник, в 
главата ѝ се разпалват мисли един ден да се състеза-
ва с куче. Мечтата ѝ се сбъдва преди малко повече от 
две години, когато тогавашният ѝ треньор по лов-
на стрелба Пламен Филев ѝ подарява за рождения ден 
малката дратхаарка Инка. Татяна толкова много се 
зарадвала, че тутакси започнала да обучава паленцето. 
Впрочем двете започват да тренират оттогава.

- Предпочитам състезанията с кучета. Давам си 
сметка, че рядко се среща жена да работи добре 
с куче. При мен усещането е взаимно. Тандемът 
ни натрупа опит през годините, както и поста-
новка и увереност да се състезаваме.

Първото участие на Татяна в състезание е когато 
Инка е на осем месеца и двете взаимно бранят ловния 
си авторитет в демонстрационното представяне за 
жени по правилата на „Свети Хуберт“, организирано 
от Националния дамски ловен клуб „Аврора“. Оттога-
ва двете с Инка не пропускат състезание по правила-
та на Свети Хуберт. Осемгодишният Ивайло, синът 

на Татяна, не само е до мама, но още 
отсега диша ловния въздух – учи се, 
помага при разселването на фазаните 
за състезанието, вече има приятели 
сред ловците.

Последната победа е на традицион-
ния турнир за ловци с кучета по пра-
вилата на Свети Хуберт, организиран 
от СЛРД „Огоста“ в гр. Монтана на 7 
март 2020 г. Отново се среща призо-
вата дамска тройка от състезание-
то, проведено малко преди това в 
Пазарджик. Тук Татяна печели с 93 т. 
от 100 допустими. Резултат, който 
се постига рядко. Обикновено оцен-
ките стигат до 70-80 точки. В това 
състезание само един мъж завършва с 
94 точки.

- На това състезание, прекрасно 
организирано от ловното сдру-
жение в Монтана, изтеглих при 
жребия №9. Вятърът постоянно 
сменяше посоката си. Съобразих 
се с него и пуснах Инка от еди-
ния ъгъл на батерията. Тя вдигна 
фазан, аз го отстрелях с един из-
стрел. Продължихме. След минута 
Инка отново застана на стойка. 
Отстрелях и втори фазан.“

Преди този зашеметяващ резултат 
Татяна става победител при жените 
в седмия турнир, който се провежда 
на 22 февруари т. г. край Пазарджик 
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за купата „Йосиф Хиник Майер“ по системата „Свети 
Хуберт“ за кучета, работещи със стойка, и шпаньоли. За 
втори път тя се завръща от това състезание с прекрас-
ни впечатления от ловно-рибарското сдружение домакин 
- „Сокол-1893” в Пазарджик, както и от неговия председател 
Евгени Абаджиев заради отличната организация и всички 
условия, за да може състезанието да протече с удовлет-
ворение и радост. В миналогодишното му издание Татяна 
се нарежда на второ място – само с една точка след по-
бедителката, което я амбицирало през следващата една 
година тандемът им с Инка да израсне и победи догодина. 
Успяват както говори резултатът - Татяна и Инка кате-
горично застават на първото място с два фазана и резул-
тат 80 точки, който е сравним с първите резултати при 
мъжете. Постигнатото радва Татяна и я прави доволна 
от себе си и представянето им в състезанието. 

- Положих много усилия и мисля, че успях да покажа 
как сме се подготвили. Радвам се, че с Инка успяхме 
да демонстрираме взаимната си работа и че тези 
усилия бяха оценени.

Вродените качества на кучето били оценени с максима-
лен брой точки, но пък съдиите отнели такива от обуче-
нието му за даване на дивеча. Те не пропуснали да видят 
и това, че участничката не прибрала от земята една от 

СЪВРЕМЕННИ ДИАНИ
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гилзите и затова ѝ отнели точки.   

- Дресировката на кучето за послушание 
ми отнема най-много усилия, а не толко-
ва апортирането на дивеча. По време на 
състезанието бях спокойна. Не се чувст-
вах напрегната. По-скоро бях заредена с 
цялостното преживяване на самото със-
тезание.   

В приятелското и колегиално обкръжение на 
Татяна всички знаят, че амбициозната дрянов-
ка неслучайно взема на лов Инка, обгрижва я и в 
реални ловни обстоятелство двете трени-
рат на терен. В своя град Дряново Татяна ходи 
редовно и единствено на групов лов на дива 
свиня. От известно време тя живее във Вели-
ко Търново, където новата ѝ любов е птичият 
лов. Открива, че го предпочита и му се е отдала 
изцяло. Постоянно ловува с дратхаарката Инка. 
Не спират да усъвършенстват тандема си, 
което обяснява техните постижения.

- След толкова ловни излети кучето придо-
бива навици да общува с мен като парт-
ньор в същинска обстановка и не се нала-
га за преминава през специално обучение. 

В Пазарджик публиката ги аплодирала. Когато 
излезли от батерията, били обсипвани с поз-
дравления. Интересували се откъде са, как Татя-
на работи с кучето, поздравявали я за резулта-
та и най-вече за добрата връзка с него.  

- На всички жени ловци пожелавам да срещ-
нат подкрепата и разбирателството на 
техните колеги, които аз имах късмета да 
получа. Благодаря на треньора ми по лов-
на стрелба Иван Танев от клуб „Балиста“ 
в Казанлък. Той е човекът, който твърдо 
стои зад мене на стрелбището и моите 
спортни изяви в ловната стрелба. Заед-
но ходим на лов. Неговият ловен другар е 
сестрата на моята Инка, дратхарката 
Зика. Двете в лова работят много добре.

Препоръчвам на жените да не се отказват, а да 
отстояват моженето и уменията си в подоб-
ни състезателни инициативи, свързани с лова. 
Макар понякога да усетят неодобрение, прене-
брежение или дори насмешка, нека знаят, че ние 
можем и не отстъпваме на мъжете по тези ка-
чества. Аз постоянно се опитвам да показвам, 
че в тези стартове ние сме равнопоставени, 
а в лова съвсем не сме слабият пол. На всички 
колеги, мъже и жени, пожелавам много слука и 
най-вече много любов!
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За Татяна Рачева говори и Любомир Катрон-
ски, съдия в традиционния турнир за ловци с 
кучета по правилата на Свети Хуберт, орга-
низиран от СЛРД „Огоста“ в  Монтана:

- Ще разкажа за екипа, който ми направи 
добро впечатление по време на целия 
тур. Състезанието беше прекрасно и с 
много добра организация. Явиха се дос-
та добре подготвени състезатели и 
техните кучета. След жребий между съ-
диите ми се падна да съдийствам заед-
но с колегата Тодор Нанчев в първо поле, 
в което се състезаваха жените с техни-
те четириноги помощници и участни-
ците с млади кучета до 18 месеца.

Състезателят Таня Рачева по време на тура 
си накара мен и колегата ми да изживеем при-
ятните моменти, които този екип ни показа. 
Видя се едно много добре подготвено куче. 
През цялото време претърсваше терена рав-
номерно, с необходимото темпо и желание, ха-
рактерно за породата дратхаар. Намери два 
фазана и ги отработи по всички правила. Видя 
се, че кучето има много твърда стойка. Много 
добре кулираше и стоеше спокойно пред за-
таилата се птица. Направи и два перфектни 
апорта след безупречните изтрели на ловеца.

Освен точните изстрели на ловеца се видя, че 
тя умее добре да води кучето из терена и то 
изпълняваше всичките команди. Правилата 
на тези турнири са такива, че се оценява ра-
ботата на ловеца и неговото куче като екип. 

Затова е необходимо и двамата участници да 
са добре подготвени. Нужна е максимална кон-
центрация, за да може в рамките на определе-
ното време да се покаже най-доброто, което 
може да прави кучето.

Ловецът също трябва да покаже ловните си 
умения.

Оценява се и работата като екип. Случвало се 
е много добри кучета да бъдат провалени от 
водачите и обратно.

При тези състезания се обогатяват ловните 
умения на ловците, вижда се отношението 
към кучето, дивеча, природата.

Кучето трябва да влиза в полето спокойно, по-
слушно и уверено в това, което прави. Таня и 
нейното куче Инка показаха всичко това като 
индивидуално изпълнение и отлична работа 
като екип.

Иван Танев, треньор на Татяна Рачева в 
клуб „Балиста“ гр. Казанлък, от името на 
който се състезава тя:

    • Татяна е много дисциплиниран човек и 
това ѝ помага във всичко. Това е огромно-
то ѝ предимство. При нея няма отчаяние 
или униние. Има само оптимизъм и силен 
спортен дух, невероятна спортна злоба и 
желание да се развива и  побеждава. При нея 
няма назад. Тя не познава причини за изви-
нение. Много сериозна и отговорна. Целе-
насочена. Такава спортен дух нямат дори 
мъжете. Тя е явление. Ако се беше родила 
в друга по-богата страна, тъй като наши-
ят спорт е скъп, тя щеше да стане извес-
тен състезател с голямо име. Големите 
фирми щяха да я грабнат. Да побеждава ѝ 
идва отвътре.

В нашия спорт трябва да има и малко та-
лант. На нея ѝ се отдава. Много хора с го-
ляма дарба са минали през този спорт, но 
той е такъв, че изисква голямо постоян-
ство.

Татяна е отдадена на това, което прави. 
Истински спортист е. У нас дори мъжете 
са малко като нея.

Запознахме се по стрелбищата и преди 
две години решихме да пробваме да пора-
ботим заедно. Тя расте с огромни темпо-
ве. Ръстът й като състезател е вече дос-
та голям. 

СЪВРЕМЕННИ ДИАНИ
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ЛОВ НА НУТРИЯ

СТРАННИТЕ    
          ЖИВОТНИ-     
      нутриите

От Роберт Атанасов
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Носеха се слухове, че в някои родни 
територии са се завъдили нутрии. 
Виждал бях и черепи, както и снимки 
на отстреляни нутрии, но богинята 
на лова още не ме бе срещала с това 
митично създание.

Доколкото бях запознат предварително, напо-
добяващото огромен плъх животно обитава 
водоеми, обрасли с тръстика. Месото му е не 
само ядливо, но при това и доста чисто, защо-
то се храни само с растителна храна.

Нутрията тежи средно от 5 до около 15 кило-
грама. Вероятната ѝ поява в България дати-
ра десетилетия назад във времето. Имало е 
ферми за отглеждането ѝ. Кожата ѝ тогава 
се цени и от нея се изработват скъпостру-
ващи палта. С появата на новите материи в 
текстилната промишленост интересът към 
подобни дрехи намалява, кожите на нутриите 
спират да се изкупуват и фермите затварят. 
Останалите животни са освободени и от ек-
зотични гости се превръщат в бързо увелича-
ващ популацията си у нас вид.

Ловът е събирач. Така се запознах с Къню, с ко-
гото впоследствие се оказа, че имаме общи 
приятели. Той бе първият човек, който лову-
ваше системно и официално на този инте-
ресен дивеч. Помолих го да сподели с читате-
лите на “Български ЛОВЕЦЪ” своя опит и във 
февруарския брой публикувахме обширна ста-
тия, която до голяма степен хвърли светлина 
върху този интересен лов. Освен това полу-
чих покана от него да се присъединя към някой 
от следващите излети и с готовност приех.

Оръжието, което ми препоръча да нося Къню 
за лова на нутрии, бе гладкоцевна пушка със 
сачми за патици (№5). Разбира се, съобразих се 
с това, но някак си все ме теглеше към караби-
ната. Така или иначе предишния ден бях канен 
на гонки за диви свине и носех и карабина в ка-
либър 6,5х55.

На гонката в събота, предишния ден, имах 
късмета да отстрелям едно младо глиганче. 
Веднага след лова се придвижих към Нова Заго-
ра, където пренощувахме със сина ми.

На следващата сутрин се събрахме група от 
петима ентусиасти начело с нашия водач 
Къню. След около половин час пътуване с авто-
мобил паркирахме до езеро, обрасло с тръсти-
ка. Оказа се, че това е район, който изобилства 

от езерца. Някои от тях бяха свързани. Този 
лов се провежда с куче, което е обучено не само 
да подгонва нутриите, но и да ги апортира 
при отстрел от водата. Реших, че предпочи-
там да ловувам с карабина, а и удоволствието, 
което изпитвах от стрелбата с това оръжие, 
надделява над гладкоцевната пушка. Дистан-
циите на стрелба според нашите домакини 
рядко надвишаваха 30-40 метра и поради тази 
причина избрах да използвам бързомер.

Разпределихме се в различни участъци на бре-
га. Къню заобиколи езерото от далечния край и 
с кучето започна да претърсва тръстиките. 
Още не бяхме достигнали да позициите си, 
когато на гладката повърхност на езерото 
забелязах бързо плуващ силует. Не бях виждал 
нутрия в естествения ѝ хабитат, но бях си-
гурен, че това е точно животното, заради 
което бях дошъл. Разстоянието помежду ни 
бе около 70 метра и се скъсяваше. Нутрията 
плуваше в откритите води, но сега рязко сви 
към високата тръстика, където щеше да из-
чезне. Някъде на около 50 метра от мен пове-
дох целта и пуснах един куршум в това, което 
смятах за глава. Куршумът удари точно там, 
където се целех. Карабината ми бе снабдена 
със супресор и това ми позволяваше не само 
да видя поражението в момента на изстрела, 
но и да чуя звука от попадението - голям кеф! 
Реакцията бе моментална. Нутрията остана 
неподвижна на повърхността.

Последва дълга пауза, но след около половин час 
кучето подплаши друга нутрия и тя заплува 
към нас, без да бърза. Така, както идваше, се от-
криваше възможност и тримата да стреля-
ме. Аз бях по-далеч от останалите, на около 115 
метра, но нямах притеснения, защото можех 
да стрелям дори и по-далеч. Щом нутрията 
доближи позициите, открихме огън. Засегнах-
ме я, защото даде индикация при изстрелите, 
а и след това вече не можеше да издържа дълго 
под водата и често изплуваше. Последва вто-
ра и трета канонада, но в крайна сметка жи-
вотното се скри в тръстиката. Тук кучето 
се оказа незаменимо. Успя да открие раненото 
животно и го апортира.

Решихме, че трябва да сменим района, защото 
доста го огърмяхме. Отидохме пеша до друго 
езеро, където плуваха патици и лебеди. Този 
път в претърсването участваха двама души 
с кучета, които едновеменно тръгнаха по два-
та бряга. В случая този път кучкарите имаха 
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повече слука и успяха да отстрелят по 
две нутрии. Единствената възмож-
ност за мен се появи на повече от 340 
метра. Нутрията плуваше успоредно 
на отсрещния бряг. Тъй като там няма-
ше кой да реагира (бе подминала единия 
колега), реших да се пробвам. Единстве-
ната видима цел бе горната част на 
главата, която се придвижваше с около 
8-10 километра в час. Стрелях и по това 
къде падна куршума определих от какво 

ЛОВ НА НУТРИЯ
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Пристигна синът ми и точно в този момент 
на отсрещния бряг на 315 метра забелязах 
голяма нутрия. На никой не му се разкарваше 
и единствената възможност бе да се проб-
ваме с карабина. Бях сменил бързомера с оп-
тическия прицел “Цайс” 2,5-10х50 с коректор 
на спада на куршума. Измерих разстоянието 
и дадох възможност на Тони да опита. Малко 
преди да стреля на брега излезе и втора голя-
ма нутрия и застана на 5 метра от първата. 
Тони навъртя необходимите 17 клика поправ-
ка, за да компенсира 57-сантиметровия спад 
на куршума. Нямаше вятър и изстрелът 
попадна точно в главата, голяма колкото 
портокал. Животното падна и не помръдна. 
Всички присъстваши шумно изразиха одо-
брението си от перфектния изстрел. Но Ан-
тоний не бе приключил. Презареди и след две 
секунди и втората нутрия получи куршум в 
главата. Беше много ефектно! 

С това първият ми лов на тези екзотични 
животни приключи.

Искам да изкажа специални благодарности на 
Къню, който ни покани, както и на великолеп-
ните ни четирикраки помощници, без които 
нямаше да можем да приберем отстреляния 
дивеч.

предварение имам нужда. Стрелях отново, 
но куршумът отново цопна по-назад. Явно 
плувецът бе ускорил темпото. Изнесох из-
стрела още по-напред и видях попадението 
малко зад главата. Нутрията смени посока-
та към брега. Вероятно я бях закачил с тре-
тия изстрел. Излезе и се шмугна в тръсти-
ката, където нямах видимост.

Когато се събрахме, решихме да отидем до 
едно друго езеро на гърба на това. Оказа се 
съвсем близо. Отново се разделихме и всеки 
се насочи към различен район по брега. Още с 
доближаване до езерото на един плаващ чим 
с тръстика на около 45 метра от мен забе-
лязах две средноголеми нутрии. Бърдо при-
кладвах и свалих едната, а другата се хвър-
ли и заплува. Презаредих и с втория изстрел 
ударих и другата. От другия край синът успя 
да отстреля две нутрии с гладкоцевната си 
“Берета” 12 калибър. От моята позиция видях 
още една нутрия на плаващ чим. Най-близо 
до нея бе Данчо, но не я бе забелязал. Промък-
нах се тихо до него и му я посочих, но ъгълът 
не беше удобен за него и едвам се виждаше. 
Той джентълменски ми отстъпи правото на 
изстрел и аз се възползвах. С това отстреля-
ните от мен животни станаха 4. Толкова бе 
и нормата за отстрел.
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Не намирам  
           глигана...

ЗА КРЪГОВРАТА НА ВОДАТА,
КАКВО МАСКИРА ВЯТЪРЪТ 
И ЗАЩО НЕ ОБИЧАМ ЛОКВИТЕ...

От Пламен ХРИСТОВ

МАЛКИТЕ ЛОВНИ РОМАНИ НА ПЛАМЕН
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Седя и гълтам тишина... И малко студ. И малко 
безответно непродуктивни минути ми ла-
зят по нервите, защото час и половина съм с 
пушка в ръце, но нищо не се случва. Мокро е… 
и студено. Сякаш не е ноември, а януари! През 
нощта валя дъжд, а сега небето е над главата 
ми, някъде в короните на дърветата, и само 
ме дебне да се разсея, за да се излее върху ми.

Сутринта стъпих в една локва и се намокрих. 
Намокрих обувките си. Те са с мембрана, което 
опази краката ми сухи, но водата беше сту-
дена и сега изтърпявам неприятното хладно 
усещане... и грозотата на мръсните си обув-
ки. Един мъж трябва да е винаги с чисти и лъс-
нати обувки, казваше генерал Стойчев, леген-
дарния военен и спортист. Моите са мръсни. 
И мокри. Не обичам локвите! И калта не обичам!

Заваля отново. Намирам си причини да стоя 
неподвижно и да се правя, че дъждът не ме 
дразни. Дразни ме! Прави локвички... Малки 
вадички ги съединяват, образуват се мал-
ки морета, пълнени от малки реки. Вероят-
но после те  се вливат в някой поток, после 
в някоя река, после в голямото море. Така по-
пълват водните запаси на планетата и взе-
мат участие в кръговрата на водата. Две 
трети от повърхността на планетата 
ни е вода, две трети от състава на човеш-
кото тяло е вода, две трети от чая в тер-
моса ми вече липсва, а не чувам нищо друго 
освен барабанещите по качулката ми капки 
дъжд... Вятърът е допълнителна екстра. Пра-
ви престоя ми в гората изключително при-
ятен - умирам за ноемврийски ден с дъжд, 
ниска температура, ниски облаци и вятър! 
Той маскира всичко. Листата на дърветата 
падат и покриват всякакви следи, а сега засил-
ват и шума от капките на дъжда. Красота! 
Търся нови причини да не мърдам и геройски да 
стоя на мястото си в очакване глиганите в 
ловния район да се раздвижат най-после, че да 
се раздвижат мислите и крайниците ми и све-
тът да се раздвижи, и да излезе най-после от 
водното си амплоа, нищо че там, във водата, 
се е зародил животът всъщност.

Капките барабанят по качулката ми, звучат 
като барабани. В далечната джунгла човеко-
ядно племе е в подготовка за изяждане на нова 
невинна жертва. Жертвата съм аз. За разно-
образие си кисна обувките в една локва под 
мен, а това никак не ме въодушевява, защото 

нито има лов, нито вече съм ентусиазиран и 
това, че краката ми са още сухи, не ги прави 
топли и вече съвсем се вкочанени.

Нищо не мога да чуя при тоя дъжд... Само бара-
баните на човекоядците думкат по главата 
ми и вече усещам как онези точат ножовете 
си в очакване на поредния пир, този път с мен, 
сервиран на трапезата им. Аз съм жертвата 
този път... и никак не обичам дъжд и локви! Оп-
итвам с няколко движения да съживя загубило-
то температурата си тяло.

Дъждът спря. Внезапно слънцето проби и 
това донесе известен ентусиазъм в душата 
ми. Не че се стоплих, но светлината и едва до-
ловимото покачване на температурата ме 
обориха и ме накараха да преосмисля същест-
вуването си, разбирането си за света... и по-
зицията си в този лов. Извадих крака от лок-
вата и се преместих няколко метра по-нагоре 
по склона. Обувките ми бяха накиснати като 
седмичното пране - нямаше нужда повече да 
стоят в локвата. Вече не се пере с накисване. 
Краката ми щяха да са на плаж, ако нямах ка-
чествени обувки с отлична мембрана.

И тук е кално. Не обичам калта. Повече не оби-
чам локвите. Оттук имах доста по-добра ви-
димост. Като в римски амфитеатър пред мен 
се откри изцяло малката падина, където седях 
в очакване на дивите прасета. Дърветата са 
доста оголели вече и чудесно мога да виждам 
какво се случва отсреща. Точно пред мен е дъл-
боко дере, а напред и нагоре вдясно има пояс 
от борове, изпънати като стражи над от-
срещния бряг. „На един изстрел разстояние...”

Гората се раздвижи. Гарван прелетя шумно 
над мен. Дъждовник пропълзя наблизо. Катери-
ца прескочи от едно дърво на друго, разклати 
клон високо над главата ми и ме ободри със се-
рия капки точно когато си свалих качулката. 
Не обичам дъжда!

Сойките имат годишен бал. Толкова шум и 
перчене. Разрязват главата ми с трионите 
на крякащите си гласове и правят деня ми ис-
тински кошмар. Аз съм жертвата днес. Наду-
ха ми главата, но нищо повече не се случи.

Нямам батерия на бързомера! Това откритие 
ме хвърли в ъгъла, като ляво кроше, но само за 
миг - винаги имам резерва. Слагам новата и 
старателно завивам винта с монета от пет-
десет стотинки, която нося винаги специал-
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но за тази цел. Малката червена светлинка ми 
подейства ободряващо. „Подготвен съм от-
лично, но нямам слука”, си казах наум, вдигнах 
пушката доволно, погледнах в отвора на оп-
тиката, за да настроя силата на светене на 
точката, и... замръзнах! Ням съм! Затворих очи 
и ги отворих отново. Не съм сляп! Само не ги 
разтърках като в детски рисуван филм. В оку-
ляра на оптиката се беше настанил глиган. 
Стоеше неподвижно, застинал в крачката, 
която не беше направил, внезапно надушил 
опасността. Очите му трескаво проблясваха, 
а той упорито душеше въздуха.

Бях по-неподвижен от Паметника на незнай-
ния воин и по-тих от задрямала муха. За една 
дъъ-ъл-га-дълга секунда в главата ми се сбо-
ричкаха няколко идеи. Да стрелям. Да изчакам. 
Да се събудя. Нищо не бях чул, нищо не бях 
видял. Барабаните от джунглата, локвата, 
сойките, батерията... вниманието ми беше 
отишло на разходка. Глиганът се беше прибли-
жил към мен, без да усетя нищичко. Неговото 
внимание обаче също е било в отпуск. Стоеше 
в окуляра на бързомера ми, вкаменен от връх-
летялата го внезапно моя миризма, и трес-
каво ме търсеше с очи. Не беше въодушевен 
от ситуацията, беше объркан. Миризмата ми 
навярно взривяваше мозъка му, но не успяваше 
да открие източника ѝ и това го стъписа за 
няколко секунди. Преместих точката между 
очите му. Той взе решението си. Аз взех свое-
то - натиснах спусъка. Вероятно искаше да се 
обърне и да се върне по собствената си следа. 
Вероятно щеше го направи със скоростта на 
болида на Луиз Хамилтън на правия участък на 
пистата Монца. Вероятно...

При около 850 метра в секунда първоначал-
на скорост куршумът ми прелетя двадесет 
и петте метра за по-малко от 0,03 секунди. 
Хамилтън, а...!? Падна рязко, отпуснато и без-
апелационно, както падаха противниците на 
Тайсън, та после имаха нужда от една бригада 
медицински специалисти, за да ги изправят 
отново на крака. Глиганът се хлъзна по пър-
залката от мокри листа към дерето.  Никак-
ви лекари не се засуетиха около него, за да го 
вдигнат отново, а аз се оттеглих в своя ъгъл, 
за да приема поздравите на публиката, и прес-
танах да му обръщам внимание.

Овациите не закъсняха - станцията ми се под-
пали от въпросите на останалите ловци, на 
които набързо разказах за случилото се. „Ами дос-

татъчно голямо е...”, отговарям няколкостотин 
пъти на вечния въпрос за размера на слуката.

„Не е наслука, а е наука!”, допълвам, и хайде, 
тръгвайте насам, че работа ни чака! Не ми се 
стои повече в мократа и все още хладна гора, 
ама никак. Приемам отново и отново поздра-
вите на идващите от различни посоки ловци 
и разказвам ле-е-еко поукрасената си исто-
рия, когато от дола един от приятелите се 
провикна:

- Къде е, къде падна точно? Не го виждам!

- Е къде падна, в дерето се свлече, нали 
това точно обяснявам!

- Не го виждам, няма го тука!

- Къде ще отиде, там е някъде, не се е 
скрило, няма как. Няма как!

- Не го намерих! Няма го!

- Опитваш се да ме дразниш ли? – питам, 
докато слизам по ужасно стръмния бряг.

Мокрите листа са много хлъзгави и въпреки че 
стъпвам предпазливо, последните няколко ме-
тра се изпързаляха под краката ми, а на дъно-
то на дерето ме чакаше изненада. Или не съв-
сем. Не мога да повярвам - локва! Настаних се 
в нея и в миг цялото ми настроение отлетя 
като в приказка. Не отново. Този път е сериоз-
но. Не е локва като локва. Водата ме преследва 
днес. Нахлу през края на високите ми обувки, 
защото се бях приводнил в малко, дълбоко око-
ло тридесет сантиметра вирче. Чудесно! Аз 
съм отново в локва, а прасето го няма никакво. 
Невероятно е, но и аз не го виждам и докато се 
опитвам да изляза от водата, усещам как ме 
залива хлад, но не откъм краката, не защото 
те са категорично мокри, а защото една зла 
мисъл се прокрадва в мозъка ми и ме кара да... 
Стана ми студено на корема. Малко неспокой-
но. Малко самотно. Като на дете, на което са 
взели новата играчка. Случвало се е и друг път 
- уж животното пада поразено, а след секунди 
гледаш как гърбът му изчезва сред дървета-
та. Защо и на мен трябва да се случи!? Оконча-
телно съм сразен от тази мисъл.

Няколко минути ровим наоколо с колегите, а 
усмивчиците им ме карат да искам да си на-
правя харакири. Няма го и това е! Примирих се. 
Примирих ли се? Идва ми да счупя пушката в 
коляното си, но се правя, че не ми е толкова 
криво. Шегите им станаха не съвсем другар-
ски. Изнервих се. Разказваните с утешителен 
тон подобни истории ми се струват прия-

МАЛКИТЕ ЛОВНИ РОМАНИ НА ПЛАМЕН
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телски колкото скалпела на Джак Изкормвача.

Тръгваме си. Раменете ми се свлякоха с педя 
надолу. Наведох се над вирчето, за да измия 
ръцете си, и разбутах нападалите по повърх-
ността му листа, които буквално го покрива-
ха. Маскирано езеро. Вятърът маскира всичко. 
От няколко метра въобще не се виждаше, че 
има вода. Малко маскиранo езеро, част от све-
товните водни запаси, от кръговрата на во-
дата... Ръцете ми бяха кални от подпирането 
по брега, докато търсехме прасето. Не обичам 
калта.  Разбутах листата. На това място вир-
чето беше още по-дълбоко. Огледах се в леко 
размътената тъмна вода, а нещо под повърх-
ността ѝ сякаш се раздвижи и в мен се  вгле-
даха три невиждащи очи. Дупката беше малко 
нагоре от линията на очите му. Стоеше като 
третото око на бог Шива. Неподвижно, невиж-
дащо око. Не че другите ме виждаха. Гледаха ме 
немигащо, упорито... точно като Шива.

Измих се. Барабаните от далечната джунгла 
се бяха настанили в гърдите ми и задумкаха 
отново. Не обичам калта, но повече не обичам 
локвите .
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От Янаки ДИМИТРОВ

БЪЛГАРСКИ ЛОВЦИЧЕТИРИНОГИ ЛОВНИ ПОМОЩНИЦИ

Пурко
„Роди ме, мамо, с късмет – 

пък ме хвърли на смет”
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Пурко е куче. Искам да Ви разкажа 
историята му, защото мисля, че 
заслужава. Той е едно малко, дребно 
животинче, породата на което 
не може да се определи. Има малко 
барак и нищо друго. На цвят е жълт. 
Но не това е проблемът. Задните 
му крайници са малко схванати. Или 
по рождение, или е ударен от кола - 
движи се трудно.

Та това животинче, безстопанствено или из-
хвърлено от някого, се движи из селото и яде 
каквото намери. Пурко е толкова кротък и 
умен, че нерядко е успявал да открадне закуски-
те на децата от ръцете им. Но в него е имало 
заложби, които той сам е развил. Когато ло-
вците се събирали в центъра, за да отидат на 
лов в балкана, той се въртял около тях, гонен и 
подритван като помияр. Не им се сърдел, а ко-
гато колите им потегляли, той по следите им 
ги намирал и се включвал без покана в гонките. 
Когато имало резултатен лов, той е виждал 
дивеча – основно диви прасета, запомнял ми-
ризмата им и ги бе намразил. Възможно е него-
вият проблем с походката да е резултат от 

срещата му с някой разярен глиган, който го 
е премазал, не знам. Когато ловът приключвал, 
Пурко никой не го  прибирал в колата си, за да го 
прибере до селото, а и да го нахрани и приюти 
на топло. Той сам се връщал отново в селото, 
за да търси къде да нощува и да хапне нещо.

Синът ми Димитър имаше строителен обект 
в района. Негови работници ловци му казали за 
това животинче. След като ми разказа за него 
и какво прави, ме попита дали искам да го взе-
ме, за да го гледаме и дали ще можем да оправим 
задните му крака. С кучкарлък се занимавам по-
вече от 60 години. Аз създадох и първия в Бъл-
гария клуб на гонача. Отговорих му, че ще опи-
таме – да го вземе. Разговарях с нашите млади 
кучкари от дружинката - Атанас Димитров и 
Милен Лазаров, че има такова и такова живот-
но, което не е особено красиво. Техните кучета 
са силни и едри. Отговориха ми: „Бай Янаки, взе-
ми го, ще го пробваме с нашите, пък ще видим 
какво ще стане.”

Така и стана. Синът ми го докара в петък ве-
черта. На другата сутрин го сложих в джипа 
и го закарах в с. Могила при нашите момчета. 
След като го свалих от колата и го видяха, раз-
брах, че не им пълни очите, но от уважение към 
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БЪЛГАРСКИ ЛОВЦИ„СПОМЕН ЗА ЛИСИЦАТА“

мен не казаха нищо. Кучето го взе Миленчо, за да го гледа заедно с 
неговите.

На следващата седмица пак излязохме на лов на диви прасета. Пла-
мен и Милен натоварват кучетата в автомобила и понеже за Пур-
ко няма място отзад, Пламен го слага отпред в краката си, тъй 
като джипът е на Милен и те двамата с кучетата вървят заедно. 
Ловувахме край селото, тъй като имаше много движение на прасе-
та в района. Аз все още не знаех какво име са дали на кутрето.

На първата гонка не излезе нищо. Обади се Атанас и каза: „Сър, иди 
до големия саз, аз ще дойда да го проверим, а Пламен и Милен оти-
ват да претърсят другия!“

Отивайки до саза, видях пресен ров край него и казах на Наско, че 
вероятно вътре има прасе. Не след дълго баракът на Наско залая и 
тръгна в посока на другия сазлък. Стопанинът му прибяга отпред, 
но само успя да види изскочилия глиган, който се насочваше към дру-
гия саз, към който пътуваха и Миленчови. Веднага им се обажда, че 
към тях идва глиган, те го виждат и през нивите се опитват да 
го наближат. Успяват. Пламен му стреля и го ранява. Спират джи-
па, за да пуснат кучетата, но тъй като кученцето е в краката на 
Пламен, то скача първо и за тяхна голяма изненада веднага писва 

и хуква с невероятна за 
състоянието си бързина 
след глигана. Докато пус-
нат останалите, кутре-
то вече е настигнало гли-
гана и го лае настървено. 
Идват и другите кучета 
и Пламен успява още вед-
нъж да стреля по глигана 
и да го улучи. Обадиха се, 
че са го отстреляли.

След като се събрахме, 
реших да попитам как се 
е държало кученцето. За 
моя голяма изненада те и 
двамата, Пламен и Милен, 
в един глас отговориха, 
че Пурко е златен. Тогава 
разбрах, че са му сложи-
ли името Пурко, срещу 
което аз не възразих. От 
този ден нататък ку-
чето започна да доказва 
себе си на всеки излет.

На другата седмица пак 
имахме успешен лов, но 
вече и аз с очите си видях 
Пурко с каква настърве-
ност дави прасе. Тъй като 
е дребен, не го връзвахме, 
след като падне дивеч. 
Внимателно го гонехме 
от прасетата, но той 
отново без колебание се 
връщаше и ги ръфаше. 
Много бързо научи района, 
притежаваше невероят-
но чувство за ориента-
ция.

Вдигат нашите момче-
та хубав глиган, но той 
заминава при съседната 
дружинка, където го от-
стрелват. Вечерта, тъй 
като се познаваме, този, 
който стрелял по глига-
на, попитал Пламен кол-
ко пари иска за жълтото 
малко кученце. Отгово-
рът е, че не се продава, 
че е подарък и ТАЛИСМАН 

БЪЛГАРСКИ ЛОВЦИЧЕТИРИНОГИ ЛОВНИ ПОМОЩНИЦИ



на дружинката. Абе докато го чуем и прасето 
беше при нас. След като остави прасето, Пур-
ко на бегом се връща при Милен или Пламен. 
Вече знаем със сигурност кога кучетата го-
нят дива свиня или друг дивеч. Щом Пурко „за-
плаче”, знаем, че е първото. Той вече с гордост 
носи отличителната жълта каишка на вра-
та си. От гранулите, с които Милен го храни, 
гръбчето му светна. Ребрата му не се четат 
като тараби. Имената на другите кучета от 
групата колегите не ги знаят всичките, но не-
говото всички го знаят.

Стрелях по прасе без кучета, раних го, но то не 
падна на място. Кръв имаше още след изстре-
ла. Милен ми се обади: „Бай Янаки, на какво стре-
ля?”. Казах му какво съм стрелял и че има кръв 
още от мястото на изстрела. „Добре, чакай, 
идвам с Пурко!”.

Когато колегата пристигна, заведохме Пурко 
на следата и за наша изненада той пое веднага. 
Не очаквахме какво ще направи, тъй като беше 
минало доста време. Милен тръгна подире му 

и не след дълго ми се обади, че кучето е наме-
рило прасето и е започнало да го облайва, за да 
покаже къде е. Невероятно!

Това поведение се повтори няколко пъти. По-
лагаш труд и грижи години наред, за да можеш 
да направиш куче като Пурко, а ето, че той 
сам дойде при нас, сам се научи. За това наше 
кученце вече говорят и околните дружинки, 
тъй като то често минава с другите кучета 
нашите граници, отдалечава се на километри 
и после се връща при нас. Не остава при никого, 
освен при Милен и Пламен.

На всеки излет Пурко разкрива все нови и нови 
черти от характера си. Сезонът приключи 
вече, но се надяваме, че през следващия екипът 
Милен-Пурко ще ни радва още повече.

Да си жив и здрав, Милене, и все така да обичаш 
лова и кучетата си, за да радваш и нас, твоите 
колеги! 

9.02.2020 г.

с. Калугерица
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Тестове на А-Тек и Сталон

Сянка От Анани ЛЮБЕНОВ

СОКОЛАРСКИ СПОЛУКИ И НЕВОЛИ
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Сянка - така се казва безшумният 
ловец, женски северен бухал над 
четири килограма с остри нокти и 
безмилостен захват.

Бухалът не се взима насериозно от много со-
колари, а всъщност както повечето хищни 
птици с правилния соколар е невероятен ло-
вен партньор. В природата в гнездата на бу-
халите често се намират остатъци от бел-
ки, порове, котки, язовци и лисици.

Ник щеше да ловува втора година в покрай-
нините на Лондон със Сянка. Районът е богат 
на подземници, които бухалът ловуваше като 
мишки. Рядко се случваше да излезе и някой див 
заек, който не представляваше трудност за 
огромните ѝ нокти.

Ник излизаше много рано сутрин или в сумрака 
привечер. Бухалът вижда нормално през деня, 
но вечер има много предимства пред плячката 
си, по-добро зрение, невероятен слух и най-го-
лямото му предимство - безшумен полет.

Сянка точно беше сменила оперението си и 
днес Ник я извеждаше за първи път след лине-
енето. Взе я от стойката, премери я на везна-

та, сложи предавателя на 
опашката и я прибра в 

транспортната ку-
тия. През цялата 

смяна на перата той я бе хранил на ръкавица-
та и правили различни тренировки, за да не за-
губи форма, докато сменя перата.

Бухалът може да не е от бързите преследва-
чи, но безшумният полет му помага да е много 
добър в изненадващите атаки.

Слънцето започна да залязва. Ник бързо парки-
ра колата и извади Сянка от кутията. Докато 
затваряше багажника на джипа, птицата го 
стисна и дори през трипластовата ръкавица 
соколарят усети мощта ѝ. Беше се втренчи-
ла в малък храст на трийсет метра от тях. 
Ник не държеше ремъците, тя излетя и кацна 
на най-близкото дърво до храста, който не 
изпускаше от поглед. Соколарят се опита да 
я извика, но тя въобще не го поглеждаше. Ник 
предположи, че е видяла някой подземник, кой-
то има дупка в храста, и ще трябва да отиде 
да го поразбута, за да ѝ покаже, че няма смисъл 
да чакат да излезе; и те не ползваха пор за про-
гонване на подземниците – бухалът не би му 
простил, ако излезе преди заека.

Ник се засили към храста и щом го разтръска, 
оттам изскочи една млада лисица. Соколарят 
вдигна ръка и извика с надежда Сянка да дойде, 
за да не подгони лисицата - винаги има голям 
риск за птицата при такъв лов. Бухалът оба-
че само отскочи от клона и се спусна към бя-
гащия хищник, без да направи нито един мах 
с крила. Лисицата бягаше с все сила, а Сянка 

само плавно планираше, докато се сгро-
моляса върху плячката си, сграбчи я и 
двете се запремятаха… 

В това време Ник тичаше с извадено 
шило в ръка, за да помогне на ловния 
си другар. Уплашен за него, той го 

настигна бързо и видя как бухалът 
беше впил нокти в главата на 

лисицата, която вече не по-
мръдваше. Соколарят използва 

шилото си, за да е сигурен, че 
хищникът е мъртъв, не се 
мъчи и не е опасен.

За лисицата бухалът се ока-
за последната сянка, която 
вижда в живота си.
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От Анна АПСО

OБУЧЕНИЕ = ИГРА 
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Работа - игра...

Само при думата работа ръцете натежават, очите губят блясъка си и още 
преди да е започнал, човек вече чувства умора.

А когато стане дума за игра? Очите светват, чувстваш прилив на енергия…

Тогава къде е разликата? И при едното, и при другото се изгарят калории, има 
действие, движение, мисъл.

Разликата е в отношението към работата и играта. В работата е ценен 
резултатът, а в играта – процесът. Великият Том Сойер добре знаеше това. 
Нали помните как убеждаваше децата да боядисват оградата, даже да му 
заплатят за това несравнимо удоволствие. Ако не знаете, препоръчвам ви да 
прочетете книгата на Марк Твен „Приключенията на Том Сойер“.

Едно е да правиш скучни упражнения: гледай мен, 
седни, донеси топката. Това май започва да при-
лича на занимания по солфеж или уроци по мате-
матика. Бавно, скучно – чудиш се дали да заспиш, 
или да избягаш. Единственото, което те радва, 
е очакването на междучасието. Въртиш гла-
ва наляво-надясно кога най-сетне ще приключи 
всичко това и погледът ти блуждае разсеяно и 
замечтано какво ще правиш, когато си на сво-
бода… Ще тичаш, ще играеш, ще скачаш от ра-
дост, ще се срещаш с приятели, ще похапваш. 
Това е!

Няма занимания с кучето. Има само междучасие. 
Например когато играеш с топката: „Искаш 
топката ли? Гледаш ли ме? Да ти я хвърля ли? 
Седни! Къде е топката? Донеси я! Браво, ти си 
суперкуче!“. Тук командата „седни“ е част от иг-
рата, това е правилото в нея – „сядам – хвърлят 
ми топката“.

С няколко думи, обучението на кучето по време 
на игра е НАЙ-ЕФЕКТИВНО!

ИГРАТА „ЕЛА ТУК!“
1 етап – вкъщи, на тишина и спокойствие.

Двама души (стопаните) сядат на разстояние 
от два метра, като при всеки от тях има ла-
комства. Единият показва на кучето лакомство 
и щом то се засили към него, казва: „Ела тук!“. 
Кученцето пристига. Браво! Следва награда. Ва-
жно е лакомствата да са скрити от него.

След това другият прави същото.
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2 етап – пак вкъщи, може да се пусне телеви-
зорът (отвличащо вниманието обстоятел-
ство).

Стопаните се отдалечават първо на 3 метра, 
а после на възможно най-голямото разстояние, 
което позволява помещението. Отново се из-
пълнява играта от етап 1.
 

3 етап – вкъщи, на включен телевизор.

Стопаните се отдалечават на три метра, 
после на максимално разстояние, а на кучето 
се дава команда „Ела тук!“, без да му се показва 
лакомство. Кученцето пристига! Браво, следва 
награда.

4 етап – вкъщи, но в различни стаи.

Единият от играчите е в едната стая с куче-
то, другият е в друга и дава команда „Ела тук!“. 
Кучето идва – браво! – и получава награда. Ако 

то се затрудни да открие втория играч, той 
може да се покаже за момент.
 

5 етап – ако кучето се справя със задачата 
безпогрешно, може да се пробвате навън на 
тихо място.

В началото то трябва да е на повод, а разстоя-
нието между двамата играчи да е два метра. 
След като сте сигурни, че кучето е схванало иде-
ята на тази игра, може да опитате без повод.

Може да измислите нови игри, например да 
търсите нещо, което другият е скрил. Или да 
му се дава команда „намери мама/тате/ Петя” 
и то да идва към конкретния човек.

Важно!

Никога не наказвайте кучето, което е дошло 
до Вас. 

Винаги го посрещайте с радост!
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Дори то да Ви донесе умряла мишка, да напра-
ви някоя гадост, да скъса всичките Ви нерви... 
Дори ако Вашата коса стърчи напосоки от 
гняв и мълнии излизат от погледа Ви, а всичко, 
за което мечтаете сега, е да изпепелите този 
негодник... вдъхнете дълбоко, затворете очи и 
с усмивка посрещнете Вашето куче. Да, този 
палав разбойник, който е дошъл при Вас! При 
своя любим човек!

Каквото и да стане - градушки, урагани, кризи, 
катаклизми, любовта на кучето към Вас ще си 
остане същата, не го отблъсквайте! То тича 
към Вас с чиста душа и отворено сърце. А това 
че е малко мръсно след плуване в локвата, се ре-
шава лесно в банята с шампоан.

Как се изгражда заниманието?

1. Преди всяко занимание кучето трябва да е 
разходено, пийнало вода и леко гладно. Ако Вие 
сте жадни, преяли или много искате да се от-
биете в тоалетната, бихте ли могли да вър-
шите нещо?

За много активни кучета като териери, хрът-

ки или хъскита би било добре дошло едно хуба-
во тичане, за да изпуснат малко енергията си и 
да не „избухнат“ по време на занимание. Това са 
много енергични кучета, направо електроцен-
трали.

2. Ритуал

Заниманието е най-добре да започва с ритуал. 
Кучетата много обичат ритуалите. Какъв ще 
бъде той зависи от Вас. Главното е не място-
то, не дрехата, а действията и думите. Може 
да започнем занятията с приклякване пред ку-
чето и вглеждане в очите му. Може и с бурно 
приветствие или с думите „Хайде на игра!“. 
Важното е да има контакт между Вас и подо-
печния Ви.

3. План

Добре е да имате план за това, което смята-
те да правите. Ценна работа е планът! Той е 
важен и в случай че кучето получи вдъхновение, 
за да знаете на какво да го учите оттук-ната-
тък.
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По време на занятията е добре да усвоите 
нещо ново, да се оформя това, което вече учи-
те, и да се повтаря вече наученото. Повто-
рението е най-добре да става накрая, но не е 
задължително. Понякога е полезно през цялото 
занятие да повтаряте вече изученото. Важно-
то е на кучето да му е интересно през това 
време.

Занятията трябва да бъдат развлекателни. 
Винаги редувайте сложните задачи с няколко 
леки. Заниманията не трябва да вървят от 
стария и лек материал към новия и труден – 
това е забележителен метод да научите ку-
чето си да ги намрази и да се старае по-бързо 
да ги приключи. Винаги завършвайте с някаква 
лека и весела задача, с която то със сигурност 
ще си заработи поощрение.

4. Почивка

Ако се занимавате дълго, следва да давате на 
кучето почивка и да пийне вода. В качеството 
на почивка може да служи и смяната на активни 
упражнение с по-бавни и обратното.

5. Заниманието трябва да приключва весело. 
Завършвайте го, докато постигате успехи. 
Например ако обучавате кучето на командата 
„Седни!“, на първото занимание спирате, кога-
то то е седнало. Не искайте от него да сяда 3 
пъти!

На следващото занимание спирате, когато ку-
чето е седнало по команда. На по-следващото 
- когато е на непознато място.

Ако обучавате кучето да скочи, спирате след 
първия скок, докато то е радостно и активно. 
Винаги съществува изкушение след като по-
стигнете великолепно изпълнение, да се опит-
вате да го получите отново и отново, докато 
обектът не извърши грешка или не се получи 
срив на навика. Научете се да спирате на по-
ложителен резултат! Нека питомецът Ви по-
чувства успеха.

Ако не сте постигнали успех, а искате да при-
ключите занятието, върнете се на някаква 
лека задача, с която кучето Ви със сигурност 
ще спечели поощрение и така завършете.

Веселете се! Ако чувствате, че започвате да се 
разочаровате или ядосвате, спрете незабавно. 
С този тип обучение не бива да се занимавате, 

ако сте раздразнени. Древните французи казва-
ли: „Да вземаш решения, докато си гневен, е все 
едно да се качиш на кораб по време на буря.“

6. Завършвайте заниманията с команда „Сво-
бодно!“ или „Разходка!“, но в никой случай с игри, 
сладки приказки и мачкане. Завърши ли занима-
нието, свършва всичко хубаво и няколко мину-
ти Вие можете просто да игнорирате кучето. 
Най-хубавото нещо е заниманието – то тряб-
ва да се научи на това.

Дължината на заниманията зависи от много 
фактори и за всяко куче тя е различна. Прави-
лото е следното: по-добре серия от къси за-
нимания, отколкото едно голямо. Можете да 
тренирате две-три минути и да редувате 
с две-триминутни почивки. Така по време на 
15-минутна разходка ще имате серия от 3 зани-
мания.

Ако искате да уморите кучето, направете 
серия от занимания в началото на разходка-
та. После малко починете, може и на пейката, 
и след това направете дълга разходка или ак-
тивни игри. 
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